
 
 

เล่มที่ ๒ 
(ตามแบบประเมิน ๒) 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
เรื่อง 

การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

ส าหรับขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 ช านาญการ   วิธีปกติ 

 
 

 
 

ของ 
 
 
 
 

นายรุ่งโรจน์  ศิริพันธ์ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๔๗๑๒๐๐๒ 

ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



(๑) 
 

คำนำ 
 

การจัดประชุม เป็นภารกิจสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องจัดทำเพ่ือเป็นการระดมความคิดในการ
วางแผน วางนโยบาย ตลอดจนระดมความคิดในการปฏิบัติงานในด้ านต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย การจัดประชุมเป็นเครื่องมือในการบริหารและการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นศูนย์รวม
ความคิดและการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้นการจัดทำคู่มือการจัดประชุม จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้
หน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานประชุมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถเป็นเครื่องมือ
ให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานแทนกันได้   

การเขียนคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย จึงเป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเขียนให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
น่าสนใจและสามารถปฏิบัติตามได้ และพยายามเขียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด เพราะการประชุม ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและรักษาองค์กร
มิให้เสื่อม ตามหลักอปริหานิยธรรมในข้อที่ว่า “หมั่นประชุมเนืองนิตย์, เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกัน
ประชุม, เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก, และพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่จะต้องทำฯ” เป็นต้น 
ดังนั้นการประชุม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กร และเป็นเป็นกลไกสำคัญในการ
บริหารงาน ผู้จัดประชุมจึงต้องยึดหลัก “สำคัญกว่า ทำก่อน” (First Thing First) และต้องทำงานที่
สำคัญนี้ ให้เป็นไปแบบไม่เร่งด่วนแต่ต้องให้ความสำคัญ คือต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆ เตรียมการให้ดี 
และต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการจัดประชุมเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้ทราบ
ถึงวิธีการจัดประชุมตั้ งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างประชุม และหลังประชุม ตลอดจนขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ในการจัดประชุม เพ่ือช่วยให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายของการประชุมที่กำหนดไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  คงจักเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็น
แนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ได้ไม่มากก็น้อย และถ้าหากคู่มือเล่มนี้มีข้อผิดพลาด
หรือขาดตกบกพร่องประการใดผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้  

 
 

         นายรุ่งโรจน์  ศิริพันธ ์
            ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 



 
 

(๒) 
 

สารบัญ 
 
 

คำนำ (๑) 

สารบัญ (๒) 

สารบัญภาพ (๔) 

สารบัญตาราง (๖) 

 บทที่ ๒ บทนำ ๑ 
 ๑.๑ ความสำคัญ ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขต ๓ 
 ๑.๔ นิยามศัพท์ ๓ 
 ๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๔ 
    

 บทที่ ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างองค์กร ๕ 
 ๒.๑ โครงสร้างองค์กร

......................................................................................................................  
๕ 

 ๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันภาษา
..................................................................... 

๑๐ 
 ๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา

........................................... 
๑๒ 

 ๒.๔ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
..................................... 

๑๖ 
 ๒.๕ คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

............................... 
รับผิดชอบ............................. 

๒๒ 
 ๒.๖ ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง

.......................................................................... 
๒๓ 

    
 บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข

....................................................................................... 
๒๔ 

 ๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
............................................................................................. 

๒๔ 
 ๓.๒ แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

..................................................................... 
๓๖ 

 ๓.๓ แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๐ 
 ๓.๔ วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

.................................................................. ..... 
๕๒ 

 ๓.๕ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
.......................................................................... 

๕๓ 
 ๓.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

........................................................................... 
๕๔ 

    
 บทที่ ๔ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน

................................................................. ....................... 
๕๗ 

 ๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(............................................................................................. ................ 

๕๗ 
 ๔.๒ รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน

........................................................ 
๖๕ 

 ๔.๓ กิจกรรมในการปฏิบัติงาน ๑๐๐ 

    

   
 

 



 

 

       (๓) 

 

 

บทที ่๕    ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน
.................................................................. 

๑๐๒ 
 ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

......................................................................................  

............................................. 

๑๐๒ 
 ๕.๒ แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน

๑๐๒...................................................................................................  
๑๐๙ 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ
.................................................................. .......................................................... 

๑๑๑๔ 
บรรณานุกรม
..................................................................................................................................................   

๑๑๑๖ 
ภาคผนวก
....................................................................................................................................................... 

 
 
...................................................... 

๑๑๑๘ 
 ภาคผนวก ก    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๑๑๑๙ 

 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและจัดระบบการบริหารงาน 

 ในสถาบัน สำนัก หรือศนูย์ พ.ศ.๒๕๔๑ 
 
๑๒๐ 

 ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ๒๒๓ 

 ภาคผนวก ง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

๑๓๐ 
ประวัติผู้เขียน
................................................................................................................................................. 
 

๑๓๖ 



  (๔) 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที ่  หน้า 

ภาพที่ ๒.๑  สัญลักษณ์ประจำสถาบันภาษา ๖ 
ภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา ๘ 
ภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างการบริหารส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ๙ 
ภาพที่ ๒.๔ แสดงภาระงานส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ๑๕ 
ภาพที่ ๓.๑   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๒๕ 
ภาพที่ ๓.๒   การจัดโต๊ะและที่นั่งประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๓๓ 
ภาพที่ ๓.๓   บันทึกข้อความเวียนแจ้งการเลื่อนการประชุม ๓๔ 
ภาพที่ ๓.๔   หนังสือภายนอกเวียนแจ้งเลื่อนการประชุม ๓๕ 
ภาพที่ ๔.๑   แผนผังขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๕๘ 
ภาพที่ ๔.๒   บัญชีรายชื่อเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๖๕ 
ภาพที่ ๔.๓   ร่างคำสั่งเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๖๖ 
ภาพที่ ๔.๔   บันทึกขอเสนอบรรจุวาระประชุมในสภาวิชาการ ๖๗ 
ภาพที่ ๔.๕   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๖๘ 
ภาพที่ ๔.๖   บันทึกขออนุมัติลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย ๗๐ 
ภาพที่ ๔.๗   ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗๑ 
ภาพที่ ๔.๘   ข้อมูลติดต่อประสานงานคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๗๓ 
ภาพที่ ๔.๙   บันทึกข้อความนิมนต์/เชิญประชุม ๗๔ 
ภาพที่ ๔.๑๐   หนังสือเวียนเชิญประชุม ๗๕ 
ภาพที ่๔.๑๑   ร่างวาระการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมผู้บริหารสถาบันภาษา ๗๘ 
ภาพที่ ๔.๑๒   หน้าปกเอกสารประกอบการประชุม ๘๐ 
ภาพที่ ๔.๑๓   รูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๑ ๘๑ 
ภาพที่ ๔.๑๔   รูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๒ ๘๒ 
ภาพที ่๔.๑๕   รูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๓ ๘๓ 
ภาพที่ ๔.๑๖   หน้าสารบัญระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา  ๘๔ 
ภาพที่ ๔.๑๗   ป้ายชื่อคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๘๕ 
ภาพที่ ๔.๑๘   เอกสารลงชื่อเข้าประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๘๖ 
ภาพที่ ๔.๑๙   ใบสำคัญรับเงินคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๘๗ 
ภาพที ่๔.๒๐   รูปแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๑ ๙๑ 
ภาพที่ ๔.๒๑  รูปแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๒ ๙๒ 
ภาพที่ ๔.๒๒ รปูแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๓ ๙๓ 
ภาพที่ ๔.๒๓ รูปแบบการทำมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๙๔ 



(๕) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่  หน้า 

ภาพที่ ๔.๒๔ บันทึกข้อความเสนอเพ่ือลงนามตรวจสอบรายงานการประชุม ๙๕ 
ภาพที่ ๔.๒๕   บันทึกข้อความเสนอประธานเพื่อลงนามรับรองรายงานการประชุม ๙๖ 
ภาพที่ ๔.๒๖   บันทึกข้อความเวียนแจ้งรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุม ๙๘ 
ภาพที่ ๔.๒๗   หนังสือเวียนแจ้งรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุม ๙๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๖) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี    หน้า 

ตารางที่ ๒.๑   แสดงบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบของส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ๑๓ 

ตารางที่ ๓.๑  คำศัพท์สำหรับพระสงฆ์ใช้กับพระสงฆ์ในการทำเอกสาร ๓๑ 

ตารางที่ ๓.๒  คำศัพท์สำหรับพระสงฆ์ใช้กับคฤหัสถใ์นการทำเอกสาร ๓๑ 

ตารางที่ ๓.๓  คำศัพท์สำหรับคฤหัสถ์ใช้กับพระสงฆใ์นการทำเอกสาร ๓๒ 

ตารางที่ ๓.๔  แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ๓๖ 

ตารางที่ ๔.๑   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ๕๗ 

ตารางที่ ๔.๒   แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การจัดประชุมคณะกรรมการ 
ประจำสถาบันภาษา 

 
๕๙ 

ตารางที่ ๕.๑   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๑๐๔ 

ตารางที่ ๕.๒   แสดงแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ๑๐๙ 

 



บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
๑.๑ ความสำคัญ 
 

ในสังคมประชาธิปไตย การแสวงหาเพ่ือให้เกิดแนวคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเพ่ือ
นำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มชนจำนวนมากนั้น จะต้องมีการปรึกษาหารือกัน
เป็นหมู่คณะ คือต้องมีการประชุมร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้คนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกัน เพ่ือลดความขัดแย้ง ตลอดจนหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้มีข้อสรุปที่มีความ 
พึงพอใจร่วมกัน 

การประชุม จึงเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน ตั้งแต่ระดับกลุ่มงานเล็กๆ  
ไปจนถึงระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น งานด้านนิติบัญญัติ งานด้านบริหาร และงานด้านตุลาการ
ฯลฯ เป็นต้น จำเป็นต้องอาศัยการประชุมต่างๆ เป็นหลักในการบริหารงานทั้งสิ้น ซึ่งการประชุมนั้น 
เป็นการเจรจาเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง บอกกล่าว แก้ปัญหา ตัดสินใจ รวบรวมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
กำกับ และประเมิณผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ 
ตลอดถึงเป็นการบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจ แต่เนื่องด้วยบุคคลมีความสามารถและพฤติกรรม 
ที่แตกต่างกัน การประชุมจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากที่จะรวมให้แต่ละคนมาพูดในเรื่องเดียวกันเพ่ือหา 
ข้อยุติ หรือแนวทางที่ปฏิบัติร่วมกันให้สำเร็จลงได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ประกอบด้วย ประธาน
การประชุม เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และสมาชิกผู้เข้าประชุม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประชุม
สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดประชุม มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนต่อการมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนมีความสามารถที่จะใช้กลวิธีต่างๆ 
เพ่ือที่จะทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและงบประมาณ และ
สมาชิกทุกคนเกิดความพึงพอใจ 
 สถาบันภาษา เป็นส่วนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ที่ เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารอย่างมีส่วนร่วมทางด้าน
กระบวนการตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ โดยเห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือกระบวนการ
บริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ
บุคลากร โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของการบริหารที่สำคัญร่วมกัน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและบริการด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแก่นิสิตและบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดถึงบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการบริหารภายในออกเป็น ๒ ส่วนงาน คือ ๑.ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง



 

 

 

 

 
๒ 
 

หรือที่ได้รับมอบหมาย ๒.ส่วนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรและงานบริการวิชาการของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ในการบริหารงานจะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ 
ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนงาน 
ของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณากิจกรรมการบริหารงาน หรือหลักสูตร
แล้วแต่กรณีเพ่ือนำเสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการ
ดำเนินการของสถาบันภาษาเพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง  
มีกรรมการจากคณาจารย์ประจำไม่เกิน ๓ รูป/คน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๕ รูป/คน โดยมี
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยตำแหน่ง  
 สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละ ๖ ครั้ง โดยที่ประชุมได้กำหนดปฏิทิน
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาไว้จำนวน ๒ เดือนต่อครั้ง และจะประชุมในวันอังคารเป็น
ส่วนมาก โดยให้อำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุม โดยมีรอง
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเป็นผู้ช่วยดำเนินการ ส่วนวิธีการประชุมนั้น ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้โดยอนุโลม ซึ่งในการดำเนินการจัด
ประชุมฯ นั้น มีเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีรายละเอียดมาก จึงจำเป็นต้องมีคู่มือ
ในการปฏิบัติงานในการจัดประชุมที่มีความชัดเจนและถูกต้อง 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ และเป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้  ภายใต้มาตรฐานและขั้นตอนการ
ดำเนินการเดียวกัน ผู้ เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไดท้ราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา รวมทั้งทราบวิธีการ
ปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานจัดประชุมที่ถูกต้อง และยังเป็นการเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้เขียนแก่ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน เพ่ือนำไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานในองค์กรให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป  
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๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษาทราบวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานจัดประชุม 
ที่ถูกต้อง 

๑.๒.๓ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงาน 

๑.๒.๔ เพ่ือจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑.๓ ขอบเขต 

ขอบเขตของการทำคู่มือการปฏิบัติ งานนี้  มุ่ งศึกษาที่ การวางแผนการจัดประชุม  
การดำเนินการประชุม การสรุปผลและติดตามการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดประชุมคือ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ไปจนถึงการจัดเก็บเอกสารหลังการจัดทำรายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อย ซึ่งต้องประสานงานกับคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ ๑ เดือน เพ่ือให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและระบบการบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์  
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวิธีการจัดประชุมได้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มาบังคับใช้โดยอนโุลม 
 
๑.๔ นิยามศัพท ์

การจัดประชุม หมายถึง การจัดประชุมคณะกรรมประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบไปด้วย อธิการบดี คณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำ ๓ รูป/คน 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ๕ รูป/คน โดยมีผู้อำนวยการการสถาบันภาษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สถาบันภาษา หมายถึง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฯ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มติที่ประชุม หมายถึง ข้อตกลงของที่ประชุมในเรื่องต่างๆ 
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นำมาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม โดยเรียง 

หัวเรื่องตามลำดับความสำคัญหรือความสนใจเรื่องที่จะประชุม ประกอบด้วย เรื่องประธานแจ้ง 
เพ่ือทราบ เรื่องเลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา และเรือ่งอ่ืนๆ  



 

 

 

 

 
๔ 
 

รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติ 
ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

องค์ประชุม หมายถึง คณะกรรมการที่มีหน้าที่ต้องเข้าประชุม ได้แก่ ประธานกรรมการ 
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ และ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกรรมการเข้าประชุมจำนวนครึ่งหนึ่ ง 
ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๕.๑  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ได้รับทราบ
บทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑.๕.๒  ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษา ได้รับทราบวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ และขั้นตอนดำเนินงานด้านการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
 ๑.๕.๓  ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันภาษามีแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนทีร่ับผิดชอบ 

  ๑.๕.๔  สถาบันภาษามีคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



บทท่ี ๒ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างองค์กร 

 
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประกอบด้วยส่วนงาน ๒  
ส่วนงาน ได้แก่ 
 ๑. ส่วนงานบริหาร แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ  
  ๑) กลุ่มงานบริหาร  
  ๒) กลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา 
 ๒. ส่วนวิชาการ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ 
  ๑) กลุ่มงานจัดการศึกษา 
  ๒) กลุ่มงานบริการวิชาการ 
   
๒.๑ โครงสร้างองค์กร 

สถาบันภาษา ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันภาษา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ หน้า ๖๐ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมี
สถานะเป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษาและเทียบเท่าคณะ เริ่มแรกได้แบ่งการบริหารออกเป็น ๒ ส่วน
งาน คือ ๑. ส่วนบริหารงานและแผน ๒. ส่วนการสอนและพัฒนา ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  
การแบ่งส่วนงานของสถาบันภาษา ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
๑๓๐ หน้า ๖๑ ตอนพิเศษ ๗๔ ง  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ หน้า ๓๔ ตอนพิเศษ 
๑๘๙ ง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ปรับชื่อส่วนงานภายในสถาบันภาษาใหม่เป็น ส่วนงานบริหาร และ  
ส่วนวิชาการ  

สถาบันภาษา มีภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ “สถาบันภาษา มีอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย”  

ปัจจุบันสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปณิธาน  ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์  Motto และสัญลักษณ์ประจำสถาบันภาษา ดังนี้ 
 
 ๑. วิสัยทัศน์ 
 

  “ศูนย์กลางการศึกษาภาษา บูรณาการกับพระพุทธศาสนา ระดับนานาชาติ” 
 



 

 

 

 

 
๖ 
 

 ๒. พันธกิจ    
  ๑. จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 

๒. พัฒนางานวิจัยด้านภาษา 
๓. ให้บริการวิชาการด้านภาษา 
๔. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

 

 ๓. ปณิธาน   
  

  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
 
 ๔. ค่านิยมหลัก (Core Values)   
  Truth ยึดมัน่ในความจริง 
  Trust ตั้งมั่นในความไว้ใจ 
  Team เชื่อมั่นในความเป็นทีม 

Training มุ่งม่ันในการพัฒนางาน 
 

๕. ยุทธศาสตร์    
๑. พัฒนาบุคลากร 
๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย 
๓. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการ 
 

๖. Motto    
Languages  Change  Lives  “ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้”   

 
๗. สัญลักษณ์ประจำสถาบัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒.๑ สัญลักษณ์ประจำสถาบันภาษา 
 



 

 

 

 

 
๗ 
 

 ๒.๑.๑ โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา 
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษา 
มีสถานะเทียบเท่าคณะ มีโครงสร้างการบริหารส่วนงานประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี  
ฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กำกับดูแลสถาบันภาษา มีผู้อำนวยการสถาบันภาษาและ
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาทั้ง ๒ ฝ่าย คือรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และรองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ และผู้อำนวยการส่วนงานทั้ง ๒ ส่วน คือผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร และผู้อำนวยการส่วน
วิชาการ เป็นผู้บริหารสถาบันภาษา มีอาจารย์สถาบันภาษาที่เป็นอัตราจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง  
มีบุคลากรอัตราประจำ จำนวน ๖ ตำแหน่ง และมีบุคลกรอัตราจ้าง จำนวน ๔ ตำแหน่ง  

โดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการ
ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการบริหาร การวางแผนวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานบริหาร ประกอบด้วย งานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน
การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา ประสานงานกับส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย งานด้านนโยบายและแผน การ
ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง การวิจัยและพัฒนาสถาบัน และกิจกรรม
ภายในสถาบันภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการส่วน
วิชาการ สถาบันภาษา ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านงานจัดการศึกษา และงานบริหารวิชาการ ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานจัดการศึกษา ประกอบด้วย งานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำตำราหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งประสานงานการ
จดัการเรียนการสอนด้านภาษาของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย งานบริการวิชาการด้านภาษาในหลักสูตร
วุฒิบัตรภาษาต่างประเทศ งานการเขียนบทความวิชาการ งานการบริการการแปลภาษาต่างประเทศ 
งานการจัดทดสอบภาษาต่างประเทศ งานการให้บริการห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนด้านภาษา 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันสถาบันภาษา มีโครงสร้างการบริหารงาน
โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รองอิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
เป็นผู้กำกับดูแลสถาบันภาษาตามสายงาน และมีโครงสร้างการบริหารภายในของสถาบั นภาษา 
ดังต่อไปนี้ 



 

 

 

 

 
๘ 
 

กลุ่มงานบริหาร 
 

 กลุ่มงานจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานบริการวิชาการ 

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

กลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา 
 

              อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ 

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
 

สถาบันภาษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ 

 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
  
 
 
 

 
   

 

 

 
ภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างการบริหารสถาบันภาษา 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
๙ 
 

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ 
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร 

นางสาวสุธิดา มีเพียร 
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 

กลุ่มงานบริหาร 
 

กลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา 
 

๒.๑.๒ โครงสร้างการบริหารส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 
ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและ

งานสารนิเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  มีโครงสร้างอัตรากำลัง  
๖ อัตรา โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา
กำกับดูแลทั้ง ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร และกลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา โดยมีโครงสร้าง 
การบริหาร ดังต่อไปนี้ 

 

                                           
 

                                           
 
 
 
 
 
  

                               
 
 

 

ภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างการบริหารส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 

(ว่าง) 
นักจัดการงานทัว่ไป 
 

พระบารม ีนนฺทธมฺมิโก 
นักจัดการงานทัว่ไป 

 

พระมหาอาศิร วชิรนาโค 
นักจัดการงานทัว่ไป 

 

นางสาวทดัเพ็ญ อังกุราวิรุทธ ์
นักจัดการงานทัว่ไป 

 

นายรุ่งโรจน์ ศิริพันธ์* 
    นักจัดการงานทั่วไป 

 

นางสาวสุธดิา มีเพียร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

* ผู้จดัทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

 
 

ว่าง 



 

 

 

 

 
๑๐ 
 

๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันภาษา 
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีอำนาจหน้าที่และบทบาท 
ความรับผิดชอบ ตามตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังนี้  
 สถาบันภาษา “มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการ
ด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย” 
 ๑. ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร และงาน
สารนิเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ 

๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ 
การเงินการบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา ประสานงานกับส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานบริหารมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ๑๕ งานหลัก ได้แก่   

๑.๑.๑ งานร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ 
๑.๑.๒ งานติดต่อสื่อสารกับองค์กรระหว่างประเทศในภารกิจของมหาวิทยาลัย 
๑.๑.๓ งานจัดทำโครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
๑.๑.๔ งานให้คำแนะนำด้านการศึกษาแก่นิสิตต่างประเทศและบริหารโครงการ

และสรุปผลรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
๑.๑.๕ งานรับ-ส่ง หนังสือภายใน-ภายนอก 
๑.๑.๖ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันภาษาและส่วนงานบริหาร  
๑.๑.๗ งานลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน-ภายนอก เสนอให้ผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการและแจ้งผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
๑.๑.๘ งานจัดทำร่างคำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานและดำเนินงานของสถาบันภาษา 
๑.๑.๙ งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก หนังสือขออนุมัติ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสืออ่ืนๆ 
๑.๑.๑๐ งานรวบรวม คัดแยก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และทำลายเอกสาร 

ที่ไม่เก่ียวข้อง 
๑.๑.๑๑ งานการเงินและรายได้ 
๑.๑.๑๒ งานการบญัชี 
๑.๑.๑๓ งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
๑.๑.๑๔ งานงบประมาณและตรวจก่อนจ่าย 
๑.๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 



 

 

 

 

 
๑๑ 
 

๑.๒ กลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน  
การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง การวิจัยและพัฒนาสถาบัน และกิจกรรม
ภายในสถาบันภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย ๑๓ งานหลัก ได้แก่   

๑.๒.๑ งานวิจัยสถาบัน 
๑.๒.๒ งานพฒันาบุคลากร 
๑.๒.๓ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
๑.๒.๔ งานลูกค้าสัมพันธ์ 
๑.๒.๕ งานจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
๑.๒.๖ งานจัดประชุมบุคลากรสถาบันภาษา 
๑.๒.๗ งานพัฒนากองทุนสถาบันภาษา 
๑.๒.๘ งานงบประมาณ 
๑.๒.๙ งานนโยบายและแผน 
๑.๒.๑๐ งานประกันคุณภาพ 
๑.๒.๑๑ งานบริหารความเสี่ยง 
๑.๒.๑๒ งานการจัดการความรู้ 
๑.๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 ๒. ส่วนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรด้านภาษา งานบริการวิชาการของสถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ 

๒.๑ กลุ่มงานจัดการศึกษา ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ต่างๆ ทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำตำราหลักสูตร พัฒนาสื่ อการเรียนการสอนรวมทั้ง
ประสานงานการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานจัดการศึกษามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย ๑๑ งานหลัก ได้แก่  

๒.๑.๑ งานหลักสูตรประกาศนียบัตร 
๒.๑.๒ งานบริหารและประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
๒.๑.๓ งานจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET) 
๒.๑.๔ งานจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับ  
๒.๑.๕ งานบริหารหลักสูตรอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประจำสถาบันเห็นควรเปิดการ

เรียนการสอน 
๒.๑.๖ งานทะเบียนประวัตินิสิต 
๒.๑.๗ งานประมวลผลการเรียน 



 

 

 

 

 
๑๒ 
 

๒.๑.๘ งานสำเร็จการศึกษา 
๒.๑.๙ งานหลักฐานการศึกษา 
๒.๑.๑๐ งานสารสนเทศ 
๒.๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
๒.๒ กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการด้านภาษาใน

หลักสูตรวุฒิบัตรภาษาต่างประเทศ งานการเขียนบทความวิชาการ งานการบริการการแปลภาษา
ต่างประเทศ งานการจัดทดสอบภาษาต่างประเทศ งานการให้บริการห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน
ด้านภาษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานบริการวิชาการมีภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ๑๓ งานหลัก ได้แก่  
 ๒.๒.๑ งานจัดทำตำรา 
 ๒.๒.๒ งานวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร 
 ๒.๒.๓ งานประเมินออนไลน์ 
 ๒.๒.๔ งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมัลติมีเดีย 
 ๒.๒.๕ งานบริหารหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาต่างประเทศ 

๒.๒.๖ งานการแปล  
 ๒.๒.๗ งานรับสมัครและใบเสร็จ 
 ๒.๒.๘ งานอบรมการเขียนบทความวิชาการ 
 ๒.๒.๙ งานอบรมภาษาต่างประเทศ 
 ๒.๒.๑๐ งานแนะแนวการเรียนการสอนภาษา 

๒.๒.๑๑ งานจัดทดสอบภาษา 
๒.๒.๑๒ งานห้องสมุด 
๒.๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 
 ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร  
งานสารนิเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีอัตราบุคลากร 
ตามโครงสร้าง จำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา และ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง 
ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
๑๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา* 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานที่รับผิดชอบ 

๑. 

 
 

นายรุ่งโรจน์ ศิริพันธ ์

 
นกัจัดการงานทั่วไป 
(อัตราประจำ) 
เลขท่ี ๔๗๑๒๐๐๒  
(รองผู้อำนวยการสถาบัน
ภาษาฝ่ายบริหาร) 
 

 
- น.ธ.เอก  
- ป.ธ. ๓ 
- ป.วค. (วิชาชีพครู) 
- ป.ออ. (อังกฤษเพื่ออาชีพ) 
- พธ.บ. (ศาสนา) 

  - พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๑. งานวิจัยสถาบัน 
๒. งานพัฒนาบุคลากร 
๓. งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
๔. งานลูกค้าสัมพันธ์ 

  ๕. งานประชุมคณะกรรมการ     
ประจำสถาบนัภาษา  
๖. งานประชุมบุคลากรสถาบันภาษา 
๗. งานบริหารกองทุนสถาบันภาษา 
๘. ปฏิบัติ งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ              
ตามที่ได้รับมอบหมาย   

๒. 

 
 นางสาวสุธิดา มีเพียร 

 
นกัวิเคราะหน์โยบาย 
และแผน (อัตราประจำ) 
เลขท่ี ๔๗๑๒๐๐๔  
(ผู้ อำนวยการส่วนงาน
บริหาร สถาบันภาษา) 
 
 
 
 

   
- บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

 
๑. งานงบประมาณ 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานประกันคุณภาพ 
๔. งานบริหารความเสี่ยง 
๕. งานการจัดการความรู้ 
๖. ปฏิบัติ งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

๓. 
 

 

พระบารมี  นนฺทธมฺมิโก 
 

 
นักจัดการงานทั่วไป 
(อัตราประจำ) 
เลขท่ี ๔๗๑๒๐๐๓  
 
 
 

 
- น.ธ.เอก 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
- พธ.ม. (สันติศึกษา) 

 
 

๑ . งาน ร่ า งโต้ ต อบ ห นั งสื อ เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
๒ . งานติ ดต่ อสื่ อสารกับองค์ ก ร
ระหว่ างป ระ เทศ ในภารกิ จของ
สถาบันภาษาและมหาวิทยาลัย 
๓. งานจัดทำโครงการความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศ 
๔. งานให้คำแนะนำด้านการศึกษา
แก่นิ สิตต่างประเทศและบริหาร
โครงการและสรุปผลรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย 
๕. ปฏิบัติ งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. - ว่าง - 
นักจัดการงานทั่วไป 
(อัตราประจำ) 
เลขที ่๔๗๑๒๐๐๑ 

 

- - 
 

* ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 



 

 

 

 

 
๑๔ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ภาระงานที่รับผิดชอบ 

๕. 

 
 

 พระมหาอาศิร วชิรนาโค 
 

 
นักจัดการงานทั่วไป 
(อัตราจ้าง) 
 
 

 
- น.ธ.เอก,  
- ป.ธ. ๓ 
- ป.กป. (การแปล) 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

    เกียรตินิยมอันดับสอง 
 

๑. งานรับ-ส่ง หนังสือภายในภายนอก  
๒ . ง าน ดู แ ล ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์  
๓. งานลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการภายใน -ภายนอกเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการและแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
๔. งานจัดทำร่างคำสั่ง/ประกาศ/
ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการ
บริห ารงานและดำเนิ น งานของ
สถาบัน 
๕. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
ทั้งภายในและภายนอก หนังสือขอ
อนุมัติ ขอความอนุเคราะห์ ฯลฯ 
๖. งานรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระบบ และทำลาย
เอกสารทีไ่ม่เกี่ยวข้อง 
๗. ปฏิบัติ งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย   

๖. 

 
 

นางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์ 

 
นักจัดการงานทั่วไป 
(อัตราจ้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

   
 

 
๑. งานการเงินและรายได้ 
๒. งานการบัญชี 
๓. งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
๔. งานงบประมาณและตรวจก่อน
จ่าย 
๕. ปฏิบัติ งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

 

* ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

สำหรับภาระงานบุคลากรส่วนงานบริหาร สถาบันภาษาทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มงานบริหาร 
และกลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มงานบริหารมีบุคลากรจำนวน ๔ รูป/คน (ว่าง ๑ อัตรา) 
และมีภาระงานหลักของบุคลากรจำนวน ๑๕ ภาระงาน ส่วนกลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา มีบุคลากร
จำนวน ๒ คน มีภาระงานหลักของบุคลากรจำนวน ๑๓ ภาระงาน ตามภาพท่ี ๒.๔ ดังนี้ 



 

 

 

 

 
๑๕ 
 

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 

• งานร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ 
• งานติดต่อสื่อสารกับองค์กรระหว่างประเทศในภารกิจ

ของสถาบันภาษาและมหาวิทยาลยั 
• งานจัดทำโครงการความร่วมมือกบัองค์กรระหว่าง

ประเทศ 
• งานให้คำแนะนำด้านการศึกษาแกน่ิสิตต่างประเทศและ

บริหารโครงการและสรุปผลรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
• งานรับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน-ภายนอก 
• งานดูแลระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 
• งานลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน-ภายนอก

เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการและแจ้งผู้ที่เกีย่วข้อง 
• งานจัดทำร่างคำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบและข้อบังคับ  

ที่เกี่ยวกับการบรหิารงาน และการดำเนินงานของ
สถาบันภาษา 

• งานร่างโต้ตอบหนังสือต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
หนังสือขออนุมัติ-ขอความอนุเคราะห์ และหนังสืออื่นๆ 

• งานรวบรวม คัดแยก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ  
และทำลายเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้อง 

• งานการเงินและรายได ้
• งานการบัญช ี
• งานพัสดุและครภุัณฑ ์
• งานงบประมาณและตรวจก่อนจ่าย 
• ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

• งานวิจัยสถาบัน 
• งานพัฒนาบุคลากร 
• งานโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
• งานลูกค้าสัมพันธ ์
• งานประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
• งานประชุมบุคลากรสถาบันภาษา 
• งานบริหารกองทุนสถาบันภาษา 
• งานงบประมาณ 
• งานนโยบายและแผน 
• งานประกันคุณภาพ 
• งานบริหารความเสีย่ง 
• งานการจัดการความรู ้
• ปฏิบัตงิานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มงานวางแผนวิจัยและพัฒนา 
 

กลุ่มงานบริหาร 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๔  แสดงภาระงานส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 
 

กล่าวโดยสรุป ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
บริหาร และงานสารนิเทศของสถาบันภาษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
มีบุคลากรตามโครงสร้างส่วนงานจำนวน ๖ รูป/คน แต่มีบุคลากรอยู่จริงในปัจจุบัน จำนวน ๕ รูป/คน  
มีตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และมีลักษณะงานที่รับผิดชอบ
เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านของสถาบันภาษา ที่คอยสนับสนุนการดำเนินการของส่วนวิชาการ และดูแล
งานในภาพรวมของสถาบันภาษา  



 

 

 

 

 
๑๖ 
 

๒.๔ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 
 

งานจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา เป็นงานที่มหาวิทยาลัยและสถาบันภาษา
ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นงานด้านการบริหารที่มีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัย ด้วยการประชุมฯ ดังกล่าว เป็นการประชุมที่เปรียบเสมือน 
เข็มทิศชี้แนวทางการดำเนินงานของสถาบันภาษาว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด จึงขึ้นอยู่กับมติ 
ที่ประชุมดังกล่าวเป็นสำคัญ การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา จึงเป็นองค์ประกอบหลัก 
ในการพัฒนาสถาบันภาษาให้บรรลุตามเป้าหมาย  

โดยปัจจุบัน ผู้เขียนดำรงตำแหน่งเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ และดำรงตำแหน่งบริหาร
เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีหน้าที่
ความรับผิดชอบภาระงานใน ๒ ฐานะ ดังนี้ 

 
๒.๔.๑ ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร ภายใต้การกำกับ

ดูแลของผู้อำนวยการสถาบันภาษา ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งความรู้
ความสามารถด้านการบริหาร และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีภาระ
งานที่ปฏิบัติทั้งภาระงานโดยตำแหน่ง เช่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษา และภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนมากเป็นภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาโดยตรง ที่มอบหมายให้กำกับดูแล และปฏิบัติหน้าที่แทนในบางโอกาส  
เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านการบริหารในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. งานวางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล และพัฒนางานในฝ่ายบริหาร  
ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

๒.  งานกำกับดูแลการจัดซื้อ/จัดหา การใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
๓.  งานกำกับดูแลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรในสถาบันภาษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่มหาวิทยาลัย 
๔.  งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถาบันถาษา 
๕.  งานกำกับดูแลการดำเนินโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงานของ

สถาบันภาษา 
๖.  งานกำกับดูแลจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา 
๗.  งานกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา 
๘.  งานกำกับดูแลการจัดการความรู้ของสถาบันภาษา 

 ๙.  งานตรวจสอบ ดูแลระบบสวัสดิการของบุคลากร 
๑๐.  งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในนามสถาบันภาษา 
๑๑.  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสถาบนัภาษา 
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 



 

 

 

 

 
๑๗ 
 

๒.๔.๒ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย 
เพื่อพัฒนางาน ดังนี้ 

 

๑. งานวิจัยสถาบัน เป็นงานที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการวิจัยสถาบัน
ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานของสถาบันภาษาในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นงานมีผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็น
บุคลากรของสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้เฉพาะด้าน และความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปมีลักษณะงานที่ทำ ดังนี้  

๑.๑  เขียนโครงการวิจัยสถาบันในแต่ละปีงบประมาณ และขออนุมัติโครงการจาก
มหาวิทยาลัยฯ  

 ๑.๒ เสนอหัวข้อวิจัยต่อผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามมติที่
ประชุมบุคลากรสถาบันภาษา 

 ๑.๓ ร่างและคำสั่งคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบงานวิจัย และนำเสนอ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเพ่ือลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 ๑.๔  ดำเนินการทำสัญญาวิจัยกบัมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านกองนิติการของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๕  ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอน โดยมีคณะกรรมการคอยให้คำปรึกษา 
 ๑.๖  รายงานความกา้วหน้างานวิจัยต่อผู้อำนวยการสถาบันภาษา ตามสัญญาวิจัย 
 ๑.๗  ประสานงานคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบงานวิจัยและจัดสอบสอบงานวิจัย 
 ๑.๘  ดำเนินการปรับแก้รายงานการวิจัยตามมตคิณะกรรมการ 
 ๑.๙  นำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้อำนวยการสถาบันภาษาเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบ 
๑.๑๐ เขียนบทความวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI  ฐาน ๒ ขึ้นไป 
๑.๑๑ นำหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากวารสาร มารวมเข้าเล่มรายงานการวิจัย  
๑.๑๒ เข้าเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
๑.๑๓ เผยแพร่รายงานการวิจัย 
๑.๑๔ ตั้งเบิกค่าดำเนินการวิจัย 
 

๒. งานพัฒนาบุคลากร เป็นงานที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กร เป็นงานที่ต้อง
ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษาในด้านต่างๆ ตามความจำเป็น ตามภาระงาน หรือตามความ
เหมาะสม ซึ่งต้องพัฒนาทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกรูป/คนของสถาบันภาษา ตามแผนพัฒนา
บุคลากรแต่ละปี เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และมีผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่หลากหลาย 
ทั้งท่ีเป็นบุคลากรของสถาบันภาษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีลักษณะงานที่ทำ ดังนี้ 

๒.๑  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา 
                  ๒.๒ วางแผน กำกับ ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมและ
การศึกษาดูงาน  



 

 

 

 

 
๑๘ 
 

๒.๓  จัดวางแผนด้านสวัสดิการของบุคลากรสถาบันภาษา 
๒.๔  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน 

 ๒.๕  จัดทำแฟ้มประวัติบุคลากรสถาบันภาษา 
๒.๖  บันทึกและตรวจสอบการลาของบุคลากร 

  ๒.๗  ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา ดังนี้  

๑) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา  
๒) เขียนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา 
๓) เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
๔) ออกแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับภาระงานที่

รับผิดชอบ ของบุคลากรสถาบันภาษา  
๕) นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา  
๖) ดำเนินการโครงการตามมติที่ประชุม โดยการประสานงานส่วนงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้บุคลากรสถาบันภาษาไปพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรม หรือเรียนรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน 

๗) จัดการศึกษาดูงานของสถาบันภาษาภายนอกมหาวิทยาลัย  
๘) สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 
๙) ตั้งเบิกค่าดำเนินการจัดโครงการ 

 
๓. งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันภาษาทุกรูปแบบ และทุกช่องทาง ผู้เขียนมีหน้าที่รวบรวม 
เตรียมข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการทราบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ระบบงานและการบริการของสถาบันภาษา เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีผู้มา
รับบริการกับสถาบันภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และความละเอียดรอบคอบ
ในกาปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะงานที่ทำ ดังนี้ 

๓.๑ การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้แก่ 
 ๓.๑.๑ การจัดทำหนังสือเวียน ผู้เขียนมีบทบาทหน้าที่ในการเวียนหนังสือราชการ 

คำสั่ง ระเบียบที่สำคัญ เพ่ือแจ้งให้บุคลากรสถาบันภาษาทุกรูป/คน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ  
เมื่อบุคลากรลงชื่อรับทราบครบแล้ว ก็จัดเก็บ เข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐาน  หรือแจ้งเวียนหนังสือ
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

 ๓ .๑ .๒  การจัดบอร์ดประชาสัม พันธ์  ผู้ เขี ยนมีบทบาทหน้ าที่ ท ำบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งข่าวสารข้อมูลขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๓.๑.๓ การทำป้ายนิเทศชนิดเคลื่อนที่ได้ ซึ่งป้ายชนิดนี้ทำเป็นแบบถาวรแต่
สามารถถอดประกอบเป็นระบบ knock down ได้ เพ่ือสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายไปวางตามสถานที่
ต่างๆ ตามความประสงค์ และประสานงานจัดทำป้ายอ่ืนๆ เช่น ป้ายไวนิล แบลคดอร์ป ฯลฯ เป็นต้น  



 

 

 

 

 
๑๙ 
 

 ๓.๑.๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นวิธีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนมีการประสานงานกับผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์ของสถาบันภาษา รวมทั้งสร้างเฟชบุ๊ก กลุ่มไลน์ และช่องทางตามสื่ออ่ืนๆ ไว้สำหรับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนภายในและภายนอกองค์กร  

 ๓.๒ การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร ได้แก ่การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผู้เขียนมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย หรือร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ทำ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ติดต่อสื่อสารเพ่ือการประสานงาน โดยทำหนังสือราชการแจ้งข่าวสาร
ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๒ ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ เพ่ือประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ หรือมี
เรื่องเร่งด่วน ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๓ ไปติดต่อประสานงานด้วยตนเอง ซึ่งต้องระมัดระวังเรื่อ งบุคลิกภาพ  
การแต่งกายและการใช้คำพูดทีไ่มเ่หมาะสม 

๓.๒.๔ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการจัดกิจกรรมหรือ
นิทรรศการเรื่องต่างๆ เช่น การแสดงผลงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการ 

๓.๒.๕ รายงานผู้บริหารเกี่ยวกับการไปร่วมงาน หรือกิจกรรมของภาคีเครือข่าย 
ทีจ่ดั ซ่ึงบางครัง้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ไปร่วมงาน 
 

๔. งานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ลูกค้า (ผู้รับบริการกับสถาบันภาษา) หรือการทำ CRM (Customer Relationship 
Management) ที่มีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทุกระดับทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป งานลูกค้าสัมพันธ์  จึงมีส่วนสำคัญในการการสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อ
องค์กร ฉะนั้นกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย และการวางรูปแบบของยุทธศาสตร์ในการสร้างความภักดีของ
ผู้รับบริการจึงมีความสำคัญ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ ได้นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เข้าถึงส่วนลึกของลูกค้า 
(Insightful) และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการทำการวิจัยที่ถูกหลักวิธี จึงจะ
นำข้อมูลนั้นมาทำ CRM เพ่ือสร้างความภักดีได้ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะงานที่ทำ ดังนี้ 

 ๔.๑ การ Identify หรือการเก็บข้อมูลผู้รับบริการของสถาบันภาษาว่าเป็นใคร เช่น 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล และข้อมูลอ่ืนๆ สำหรับติดต่อกลบั 

 ๔.๒ การ Differentiate  หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับบริการแต่ละท่าน  
และจัดแบง่ผู้รับบริการออกเปน็กลุ่ม ตามคุณค่าทีผู่้รับบริการมีต่อสถาบันภาษา หรือมหาวิทยาลัยฯ 

 ๔.๓ การ Interact  คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการเพ่ือเรียนรู้ความต้องการ  
และเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในระยะยาว  



 

 

 

 

 
๒๐ 
 

๔.๔  การ Customize  หรือการนำเสนอสินค้า (หลักสูตรเรียนภาษา) หรือการบริการ
ที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับผู้รับบริการแต่ละรูป/คน และมีการนำระบบไอทีมาใช้กับ CRM เพ่ือช่วย
ในการจัดการฐานข้อมูลผู้รับบริการ วิเคราะห์ข้อมูล และเป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้รับบริการ 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้มาศึกษาดูงานที่สถาบันภาษา ทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจากต่างประเทศ และผู้ที่มาเยี่ยมเยือนสถาบันภาษาตามโอกาสต่างๆ 
โดยมีบทบาทหน้าทีร่ับผิดชอบดังนี้ 

๑. ประสานงานและศึกษาข้อมูลของผู้ที่มาศึกษาดูงาน 
๒. วางแผนจัดการเรื่องการมาศึกษาดูงาน 
๓. เตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันภาษา 
๔. จัดเตรียมของที่ระลึก 
๕. ร่วมต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน 
๖. นำเสนอการดำเนินงานของสถาบันภาษา 
๗. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 
๕. งานประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา เป็นงานที่มีความสำคัญและจำเป็น  

ซึ่งต้องดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ และ
ตามปฏิทินการประชุมประจำปี ซ่ึงกำหนดให้จัดการประชุมปีละ ๖ ครั้ง เป็นอย่างน้อย เป็นงานที่มี
ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  
และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปมีลักษณะงานที่ทำ ดังนี้  

๕.๑  จัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ือลงนามขออนุมัติมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

๕.๒  จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะการรมการประจำ
สถาบันภาษา ในแต่ละปี 

๕.๓  ประสานผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ือกำหนดวันเวลาประชุมคณะกรรมการ
ประจำสถาบันภาษา ในกรณีเลื่อนประชุม 

 ๕.๔  จัดทำหนังสือเสนอให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนามเพ่ือแจ้งนัดประชุมก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย ๗ วันทำการ 

 ๕.๕  จัดทำวาระการประชุม 
 ๕.๖  จัดสถานที่ห้องประชุม/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม 

 ๕.๗  บันทึกรายงานการประชุม 
๕.๘  จัดทำรายงานการประชุม 
๕.๙  จัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ือลงนามเป็นผู้ตรวจสอบรายงาน

การประชุม 
๕.๑๐ จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนาม เพ่ือเสนอประธาน 

การประชุมอนุมัติลงนามรับรองรายงานการประชุม 



 

 

 

 

 
๒๑ 
 

๕.๑๑  จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนาม เพ่ือนำส่งรายงานการ
ประชุมแก่คณะกรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุม 
  ๕.๑๒  นำส่งรายการการประชุมแก่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑๓  แจ้งมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๕.๑๔  จัดเก็บรายงานการประชุม 
 ๕.๑๕  ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ 

 
๖. งานประชุมบุคลากรสถาบันภาษา เป็นงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเช่นกัน  

ซึ่งสถาบันภาษากำหนดให้มีการจัดประชุมบุคลากรสถาบันภาษาทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือปรึกษาหารือการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันภาษาในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปมีลักษณะงาน 
ที่ทำ ดังนี้  

 ๖.๑ ประสานงานผู้อำนวยการสถาบันภาษาเพ่ือกำหนดวันเวลาประชุมในแต่ละเดือน 
๖.๒ จัดทำบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามแจ้งนัดการประชุม พร้อมทั้งให้บุคลกรสถาบัน

ภาษา เสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ๖.๓ จัดทำวาระการประชุม 
 ๖.๔ จัดสถานที่ห้องประชุม/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม 
 ๖.๕ บันทึกรายงานการประชุม 

๖.๖ จัดทำรายงานการประชุม พร้อมเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนามรับรอง
รายงานการประชุม 

๖.๗ จัดเก็บรายงานการประชุม 
๖.๘ แจ้งมติที่ประชุม/ติดตามงานตามมติที่ประชุม 
 

๗. งานบริหารกองทุนสถาบันภาษา เป็นงานที่ต้องดำเนินการจัดหาและระดมทุน  
เพ่ือพัฒนากองทุนสถาบันภาษาให้มีจำนวนเงินในกองทุนเพ่ิมขึ้น  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
และแผนพัฒนาสถาบันภาษาระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา กำหนดให้มีวิธีเพ่ิมเงินรายได้ของกองทุนสถาบันภาษา 
หลากหลายช่องทาง นอกเหนือจากเงินค่าลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบสอบตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ หรือดอกเบี้ยจากเงินในกองทุน เช่น รายได้จากการบริจาคทั่วไป จากการจัดการเรียน
การสอนภาษานอกข้อบังคับฯ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึก ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งกำกับ
ดูแลขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการต่างๆ   

 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ

ผู้บังคับบัญชาเฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมทั้งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ  
ซึ่งส่วนมากเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันภาษา  
 



 

 

 

 

 
๒๒ 
 

๒.๕ คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

๒.๕.๑ คุณภาพของงาน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร 

เช่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา งานวางแผน จัดระบบ 
ควบคุมดูแล ประเมินผล และพัฒนางานในฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันถาษา งานตรวจสอบดูแลระบบสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรสถาบันภาษา เป็นงานที่ต้องให้
ความสำคัญกับคุณภาพหรือความถูกต้องของงานเป็นลำดับแรก เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นงานที่กระทบ
ต่อผลประโยชน์ของบุคลากร โดยจะต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎระเบียบที่
กำหนดไว้ โดยลักษณะงานส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่อาจส่งผลต่อสถาบันได้ และทำหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

สำหรับการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบงานวิจัยสถาบัน งานพัฒนา
บุคลากร งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานลูกค้าสัมพันธ์ งานประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา  
งานประชุมบุคลากรสถาบันภาษา งานบริหารกองทุนสถาบันภาษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างสูง
มากในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการ ทั้งในกิจกรรม/โครงการ 
และการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา และในภาพรวมของสถาบันภาษา  
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงของทุกงานในสถาบันภาษาและมหาวิทยาลัย 
 

๒.๕.๒ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
งานจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มีขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก โดยแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินการ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การไม่ได้มีการประชุม
ตามปฏิทินการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย และกรรมการบางรูปก็มีตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์ด้วย ซึ่งแต่ละท่านเป็นพระ
เถระผู้ใหญ่และมีศาสนกิจ/ภารกิจมาก อีกทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ล้วนเป็นผู้ที่มี
ตำแหน่งบริหารระดับสูง และเป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงเป็นเรื่องยากในการนัดประชุม 
แต่ละครั้งที่จะครบองค์ประชุมและประชุมได้ เนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
ทำให้การประชุมส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามปฏิทินการประชุมที่กำหนดไว้ และเป็นเหตุให้ประชุมได้ไม่ครบ
อย่างน้อย ๖ ครั้งขึ้นไป ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำและระบบการบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 



 

 

 

 

 
๒๓ 
 

สำหรับวิธีการและขั้นตอนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษานั้น  
มีกฏเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าการจัดประชุมทั่วไป เพราะต้องให้เป็นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ และต้องเกี่ยวเนื่องกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันภาษา 
ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและในการ
ปฏิบัติงานค่อนข้างรอบด้าน  
 

๒.๖ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
๒.๖.๑ ความรู้ความสามารถเกีย่วกับการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒.๖.๒ ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยฯ เช่น 

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและระบบการบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นต้น  

๒.๖.๓ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๒.๖.๔ ความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ ร่างระเบยีบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ 
๒.๖.๕ ความรู้ความสามารถในระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ การทำบันทึกข้อความ และ

การทำหนังสือราชการ 
๒.๖.๖ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ 

(Word/Excel/Power Point ฯลฯ) เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องสแกนและถ่ายเอกสาร การใช้บริการ
เว็บไซต์ และการส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น 

๒.๖.๗ ความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา 
๒.๖.๘ ความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร เทคนิคการเจรจา

ต่อรอง การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
๒.๖.๙ ความรู้ความสามารถในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 
๒.๖.๑๐ ความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนา มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี  
๒.๖.๑๑ ความรู้ความความเข้าใจในกฏระบียบ ขั้นตอน และวิธีการการจัดประชุม และการ

นำเสนอต่อทีป่ระชุมฯ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 
๒.๖.๑๒ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 

 

โดยสรุป ในบทที่ ๒ นี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงภาพรวมของสถาบันภาษา และภาพรวมของ 
ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างการบริหาร อัตรากำลังของส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา และบทบาทภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์กร และบทบาทภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ เขียน ทั้ งในตำแหน่ ง 
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร และบทบาทภาระหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด
ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา รวมถึงคุณภาพความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ส่วนรายละเอียดของภาระงานหลัก
ที่เขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเริ่มเขียนในบทที่ ๓ เป็นต้นไป  



บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
 การจัดทำคู่มือเรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งทราบวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
จัดประชุมที่ถูกต้อง และเพ่ือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงาน ซ่ึงในบทที่ ๓ นี้ เป็นการนำเสนอในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติงานและเงื่อนไขต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติงาน 
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง การจัดตั้งสถาบันภาษา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้มีสถานะเป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษา
และเทียบเท่าคณะ และมีคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาเหมือนกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ที่เป็นส่วนงานจัดการศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษานั้น 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการโดยการเชิญเป็น
คณะกรรมประจำสถาบันภาษาในเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อสภาวิชาการ ซึ่งในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและระบบการบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ประกอบด้วย 
 ๑. ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย 
 ๒. คณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๓ รูป/คน   
 ๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รูป/คน  

๔. กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
 ๕. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
 เมื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการครบตามข้อบังคับฯ แล้ว ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
จะทำบันทึกข้อความเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจาณาเห็นชอบ เมื่อสภาวิชาการเห็นชอบแล้ว  
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี  จะเสนอให้อธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ  
ซึ่งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะมีวาระ ๒ ปี หรือหมดวาระตาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  
 ส่วนในการณีที่มีคณะกรรมการพ้นตำแหน่งก่อนวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
แทนแล้ว ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนดำรง
ตำแหน่งแทน ซึ่งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ชุดปัจจุบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที ่๔๔๙/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้  
 
 



 
๒๕ 
 

 

 
 

 ภาพที่ ๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบนัภาษา 



 
๒๖ 
 

คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 

 
 
 
 

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 
อธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการ 
 

พระราชวรเมธี,รศ.ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
 

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 

 

พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร. 
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



 
๒๗ 
 

คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ต่อ) 
(วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

                                                                                             
 
 
 

                                                                                                         
 
 

                                                                     
 

                                                                                            
 
 
  

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รศ.นพพร สโรบล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

รศ.ดร.สุรียพ์งศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. 
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
กรรมการและเลขานุการ 

 

พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต,ดร. 
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ดร.รุ่งโรจน์  ศิริพันธ ์
  รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 
๒๘ 
 

 ๓.๑.๑ หลักเกณฑ์การประชุม 
 คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการดำเนินงานของ 
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะต้องพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบในการ
ดำเนินการต่างๆ ของสถาบันภาษา ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาจึงถูกกำหนด 
ให้เป็น ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง นั่นคือต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงการจัดประชุมส่วนใหญ่จะประชุมในวันอังคารต้นเดือนของเดือนที่มีเลขคู่ หลังการ
ประชุมบุคลากรประจำสถาบันภาษาในช่วงปลายเดือนซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือจะได้นำมติ  
ที่ประชุมบุคลากรสถาบันภาษาเข้าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ และเพ่ือเสนอให้พิจารณา
อนุมัติหรือให้คำปรึกษาชี้แนะ หรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันภาษา 
เพ่ือให้การดำเนินงานของสถาบันภาษามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

ในกรณีที่วันอังคารต้นเดือนตรงกับวันพระหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ประชุมจะกำหนด 
การประชุมในวันอังคารถัดไปหรือวันอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม แต่จะไม่ประชุมในช่วงปลายเดือน  
ซึ่งในการกำหนดปฏิทินการประชุมประจำปีแต่ละครั้งนั้น จะมีการนำวาระเพ่ือพิจารณาปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาเข้าพิจารณาในการประชุมช่วงเดือนเดือนตุลาคม -ธันวาคม 
เพ่ือขออนุมัติวันประชุมในปีถัดไป และเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมกราคม เพ่ือจะ
ได้แจ้งคณะกรรมการให้ทราบและถือปฏิบัติในการประชุมครั้งแรกของปี ซึ่งสวนใหญ่จะเป็นเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี 
 ในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการที่มาประชุม
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ถ้ากรรมการที่มาประชุมยัง
ไม่ถึงก่ึงหนึ่งก็สามารถเปิดประชุมได้ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาเริ่มประชุมไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ากรรมการ
ยังมาไม่ครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมจะสั่งเลื่อนการประชุมออกไปก็ได้ และในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้
ประธานกรรมการสามารถมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ 
แต่หากในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มอบหมายไว้ ให้เลขานุการเสนอที่ประชุมเลือกกรรมการที่มา
ประชมุท่านใดท่านหนึ่งซึ่งเป็นบรรพชิต ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่คณะกรรมการตั้งแต่ ๗ รูปหรือคนขึ้นไปร้องขอ หรือ
ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร ประธานคณะกรรมการจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษก็ได้ และใน
การเรียกประชุมต้องทำเป็นหนังสือแจ้งพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
โดยให้กำหนดล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน แต่เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ประธาน
คณะกรรมการจะเรียกประชุมเร็วกว่า ๗ วัน โดยไม่ต้องทำหนังสือแจ้งก็ได้ และการจัดระเบียบวาระการ
ประชุมให้ประชุมไปตามลำดับ ดังนี้ 
 ๑. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๓. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 ๔. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕. เรื่องอ่ืนๆ 
  



 
๒๙ 
 

 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดระเบียบ
วาระประชุมที่สำคัญไว้ในลำดับแรกของการประชุมก็ได้ ซึ่งในการประชุมให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการ
ที่มาประชุมด้วยทุกครั้ง และให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม แต่ต้องดำเนินการ
ประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เสนอ
เรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมจะต้องเป็นกรรมการประจำสถาบันภาษาเท่านั้น และการเสนอเรื่อง
เข้าระเบียบวาระการประชุม ให้ทำเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในฐานะเป็นกรรมการและ
เลขานุการที่ประชุมโดยตำแหน่ง โดยให้ทำหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน เว้นแต่กรณีที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วน และให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษานำเรื่องที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมตามที่
เห็นสมควร แต่หากเห็นว่าไม่สมควร อาจไม่นำเรื่องที่เสนอนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องแจ้งให้ผู้เสนอเรื่องให้ทราบโดยเร็ว 
 สำหรับประธานที่ประชุมมีอำนาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ มีอำนาจในการตักเตือน  
ห้ามปรามกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้เข้าชี้แจงให้งดการอภิปรายในเรื่องที่กำลังพิจารณาได้  
อีกทั้งมีอำนาจในการสั่งพักการประชุม สั่งเลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 
และถ้าประธานหรือกรรมการไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของกรรมการที่มาประชุมเสนอให้มีการประชุมลับ  
ก็ต้องใหม้ีการประชุมลับ และผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้ ได้แก่กรรมการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน
เท่านั้น หรือที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับทั้งหมดหรือแค่บางส่วนก็ได้ และให้บันทึก
เหตุผลไว้ ส่วนการเปิดเผยรายงานการประชุมลับให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษา และให้มีการจดรายงานการประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง โดยให้ที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมนั้น และกรรมการมีสิทธิ์ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามความเป็น
จริงได้ ทั้งนี้ให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว  
ให้ประธานและเลขานุการลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นไว้ และที่ประชุมอาจมีมติห้าม
โฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัย ผลประโยชน์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ หรือข้อความอ่ืนที่
กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้ และในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ก็ไม่ให้ส่ง
บุคคลอื่นทีไ่มใช่กรรมการเข้าประชุมแทน 
 

 ๓.๑.๒ การลงมติ 
 สำหรับในกรณีที่ต้องมีมติคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ให้ประธานขอให้ที่ประชุม 
ลงมติ และมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมากเว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน แต่ถ้าหากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงถือเป็นเสียงชี้ขาด โดยจะให้
เหตุผลหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำเป็นการเปิดเผยเว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้กระทำ
เป็นการลับ ส่วนวิธีลงคะแนนทั้งแบบเปิดเผยและแบบลับ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้กำหนดโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม และเมื่อได้รับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที  
ถ้าเรื่องใดมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเฉพาะเรื่องนั้นกำหนดไว้ว่า มติจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงที่จำนวนเท่าใดก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจำนวนที่กำหนดไว้นั้นหรือไม่ และใน
การนับคะแนนเสียง ถ้ามีกรรมการร้องขอและที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับ
คะแนนเสียงใหม่อีก ส่วนเรื่องที่เสนอใดไม่มีผู้คัดค้าน ก็ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอนั้น และในกรณีที่มี
การพิจารณา อภิปราย หรือลงมติที่กรรมการผู้ใดมีประโยชน์ได้เสียส่วนตนเกี่ยวข้องด้วย กรรมการผู้นั้น



 
๓๐ 
 

จะอยู่ในที่ประชุมมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะทำ
ความกระจ่างในเรื่องนั้น 
  
 ๓.๑.๓ อำนาจหน้าที่ 
 สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มีอำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและระบบการบริหารงานใน
สถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๕ ระบุไว้ดังนี้ 
 ๑. วางนโยบายและแผนงานของสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 ๒. พิจารณากิจกรรมการบริหารงาน หรือหลักสูตรแล้วแต่กรณีเพ่ือนำเสนอต่อสภาวิชาการ 
 ๓. พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของสถาบัน 
สำนัก หรือศูนย์ เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ 
 ๔. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ส่วนกรรมการและเลขานุการที่ประชุม มีหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๘ ซึ่งนำมาบังคับใช้โดยอนุโลม ดังนี้ 
 ๑. เชิญประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
 ๒. แจ้งระเบียบวาระการประชุมหรือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
 ๓. เชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงในทีป่ระชุม 
 ๔. จัดทำรายงานการประชุม 
 ๕. แจ้งมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๖. รักษาเอกสารของที่ประชุม 
 ๗. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับฯ หรือตามท่ีประชุมมอบหมาย 
 ทั้งนีก้รรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเลขานุการในการจัดประชุม  
 
 ๓.๑.๔ หลักเกณฑ์การใช้คำศัพท์ในการทำเอกสาร 
 เนื่องจากคณะกรรมการประจำสถาบันภาษามีหลากหลาย ทั้งพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย เป็นพระราชาคณะและเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีกรรมการฝ่าย
คฤหัสถ์ที่ เป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น
คณะกรรมการ ผู้เขียนจึงเห็นว่าต้องมีการเขียนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ต่างๆ  
ในการทำเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับการจัดประชุม และยังสามารถใช้คำศัพท์ต่างๆ ในการปฏิสันถาร 
ในชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์การใช้คำศัพท์ในการทำเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อความ
หรือหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่ออกในนามฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ซึ่งในที่นี้จะไม่กล่าวถึงกรณี 
ที่คฤหัสถ์ทำหนังสือหรือเอกสารถึงคฤหัสถ์ด้วยกัน เพราะเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ 
สารบรรณอยู่แล้ว แต่จะกล่าวถึงแค่ ๓ ลักษณะ ได้แก่ คำศัพท์ที่พระสงฆ์ใช้กับพระสงฆ์ คำศัพท์ที่
พระสงฆ์ใช้กับคฤหัสถ์ และคำศัพท์ที่คฤหัสถ์ใช้กับพระสงฆ์เท่านั้น ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้ 
 



 
๓๑ 
 

 ๑. คำศัพท์สำหรับพระสงฆ์ใชก้ับพระสงฆใ์นการทำเอกสาร 
 กรณีพระสงฆ์ใช้คำศัพท์กับพระสงฆ์ด้วยกันนั้นมีหลากหลายคำศัพท์ โดยผู้เขียนจะกล่าวถึง
เฉพาะคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาที่เป็นพระสงฆ์ ซึ่งมีตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
และผู้อำนวยการสถาบัน ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ดังนั้นในการทำบันทึก
ข้อความออกในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ซึ่งจะต้องออกโดยผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และในฐานะที่สถาบันภาษาเป็นสถาบันที่มีความ
เกี่ยวข้องด้านภาษาโดยตรง จึงต้องใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องมากท่ีสุด 
 ซึ่งในการใช้คำศัพท์ในการเขียนคู่มือเล่มนี้ จะเป็นการใช้ศัพท์ในการทำบันทึกข้อความและ
การทำหนังราชการที่ออกเพ่ือการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาเท่านั้น ไม่รวมถึงการทำ
เอกสารในเรื่องอ่ืน ซ่ึงโดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังตารางต่อไปดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๓.๑ คำศัพท์สำหรับพระสงฆ์กับพระสงฆ์ในการทำเอกสาร 
ที ่ คำศัพท์ ใช้กับ/ความหมาย หมายเหตุ 
๑. กราบเรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/หรือผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ 
 

๒. เรียน ใช้กบักรรมการที่เป็นพระสงฆ์ทั่วไป  
๓. นิมนต์/อาราธนา หมายถึง ขอเชิญ พระสงฆ์ เชิญ พระสงฆ์

ด้วยกันก็ใช้คำว่า นิมนต์ 
หรือ อาราธนา เช่นกัน  

 
 ๒. คำศัพทส์ำหรับพระสงฆ์ใช้กับคฤหัสถใ์นการทำเอกสาร 
 สำหรับกรณีที่พระสงฆ์ใช้ศัพท์ในการทำเอกสาร เช่น บันทึกข้อความ หรือหนังสือเวียนถึง
คณะกรรมการทีเ่ป็นคฤหสัถ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมีหลักการปฏิบัติดังนี้ 

 

ตารางท่ี  ๓.๒ คำศัพท์สำหรับพระสงฆ์ใช้กับคฤหสัถ์ในการทำเอกสาร 
ที ่ คำศัพท์ ความหมาย หมายเหตุ 
๑. เจริญพร  ใช้เฉพาะในการทำเอกสาร หมายถึง คำที่

ใช้แทนคำว่า กราบเรียน, เรียน, หรือ  
แจ้งให้ทราบ 
 

     ในความหมายทั่วไป 
หมายถึง คำที่พระสงฆ์ใช้
แทนคำว่า ครับ, สวัสดี , 
ขอบคุณ , ขอบใจ, หรือ
เป็นคำขานรับ แทนคำว่า 
ใช่ , ถูกต้องแล้ว,ถูกแล้ว 
ฯลฯ เป็นต้น 

๒. ขอเจริญพร เป็นคำลงท้ายในหนังสือ  
๓. อนุโมทนาขอบคุณ หมายถึงการขอบคุณ  

๔. อาตมา/อาตมภาพ เป็ นคำสรรพนาม ใช้ แทนตั ว เองของ
พระสงฆ ์

ตามหลักแล้วพระสงฆ์ จะ
ไม่พูด “ครับ” กับคฤหัสถ ์

 



 
๓๒ 
 

 ๒. คำศัพท์สำหรับคฤหัสถใ์ช้กับพระสงฆใ์นการทำเอกสาร 
 สำหรับกรณีที่คฤหัสถ์ใช้ใช้ศัพท์ในการทำเอกสารถึงพระสงฆ์ เช่น ในฐานะเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสถาบันภาษาให้ลงนามในรายงานการประชุม 
หรือเรื่องอ่ืนๆ หรือต้องทำหนังสือถึงอธิการบดี รองอธิการบดีฯลฯ ในการณีปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการ
และเลขานุการ ก็ต้องใช้คำศัพท์ให้ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๓.๓ คำศัพท์สำหรับคฤหัสถ์ใช้กับพระสงฆใ์นการทำเอกสาร 
ที ่ คำศัพท์ ความหมาย หมายเหตุ 
๑. กราบนมัสการ/ 

นมัสการ 
ถ้าใช้เฉพาะในการทำเอกสาร หมายถึง  
คำทีใ่ช้แทนคำว่า “กราบเรียน”, “เรียน” 

     ในความหมายทั่วไป 
หมายถึง เป็นคำที่คฤหัสถ์
ใช้แทนคำว่า “สวัสดี ” 
และคำว่า “ขอบคุณ” 

๒. นมัสการมา หมายถึง กราบเรียนมาหรือแจ้งมา  
๓. นิมนต์/อาราธนา หมายถึง ขอเชิญ  

 
 ๓.๑.๕ หลักเกณฑ์การจัดโต๊ะประชุมและการนั่งประชุม 
 ส่วนการจัดโต๊ะประชุมและการนั่งประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ปกติจะใช้โต๊ะ
ประชุมห้องประชุมสถาบันภาษา ที่ห้อง D 400 อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรอียุธยา เป็นที่ประชุมทุกครั้ง ซึ่งการจัดโต๊ะ
และท่ีนั่งประชุมฯ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) ประธานที่ประชุมนั่งหัวโต๊ะ 
 ๒) กรรมการที่เป็นบรรพชิต (เว้นกรรมการและเลขานุการ) ให้นั่งด้านขวามือของประธาน 
จำนวน ๑ รูป และให้นั่งด้านซ้ายของมือประธาน จำนวน ๒ รูป ถ้ามีกรรมการที่เป็นบรรพชิตเข้าร่วมแค่ 
๒ รูปก็ให้นั่งด้านซ้าย-ขวา ประธานข้างละรูป แต่ถ้ามาประชุมแค่รูปเดียว ก็ให้นั่งด้านซ้ายมือของ
ประธาน และให้เลื่อนกรรมการและเลขานุการข้ึนมานั่งหัวแถวด้านขวามือของประธานแทน 

๓) กรรมการที่เป็นคฤหัสถ์ชายให้นั่งด้านซ้ายมือของประธานถัดจากกรรมการที่เป็น
บรรพชิต และกรรมการที่เป็นคฤหัสถ์หญิงใหน้ั่งถดัจากกรรมการคฤหัสถ์ชายตามลำดับ 

๔) กรรมการและเลขานุการ ให้นั่งด้านขวามือประธานเป็นลำดับที่ ๒ หรือลำดับที่ ๑  
ในกรณีที่มีกรรมการที่เป็นบรรพชิตมาประชุมแค่รูปเดียว หรือในกรณีที่ไม่มีกรรมการที่เป็นบรรพชิต 
มาประชุม 

๕) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าชี้แจง ให้นั่งด้านขวามือของ
ประธาน ถัดจากกรรมการและเลขานุการ (ที่ให้นั่งฝั่งตรงกันข้ามเพ่ือการสะดวกในการตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๖) ให้วางป้ายชื่อคณะกรรมการแต่ละท่าน (ป้ายสามเหลี่ยม) ไว้ข้างไมค์ตั้งโต๊ะหน้า
กรรมการแต่ละท่าน และวางให้ตรงกันกับฝั่งตรงกันข้าม เพ่ือกำหนดว่ากรรมการท่านใดนั่งที่ ใด 
กรรมการก็จะนั่งตามป้ายชื่อของตนเอง เว้นแต่กรรมการบางท่านมีความประสงค์จะสลับที่นั่งกันเอง 
ก็แล้วแต่ความประสงค์ แต่ต้องให้อยู่ในแถวตามท่ีจัดไว้  

 



 
๓๓ 
 

จอ
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ร์เจ
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ภาพที่ ๓.๒ การจัดโต๊ะและที่นั่งประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
  
 ๓.๑.๖ หลักเกณฑ์การงดและการเลื่อนประชุม 
 ในกรณีที่มีการงดประชุมหรือมีการเลื่อนการประชุมฯ คือไม่มีการประชุมตามที่ปฏิทิน
กำหนดไว้ ก็จะมีการให้ทำบันทึกข้อความ/หนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการทุกท่านทราบ ซึ่งบันทึก
ข้อความและหนังสือเวียนแจ้งนั้น ต้องลงนามโดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในฐานะเป็นกรรมการและ
เลขานุการที่ประชุมฯ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 
 ๑) กรณีที่งดประชุม ให้แจ้งว่างดประชุมตามปฏิทินกำหนดไว้ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เมื่อจะมีการประชุมในครั้งต่อไป  
 ๒) ในกรณีที่เลื่อนประชุม ให้แจ้งว่าเลื่อนจากท่ีปฏิทินการประชุมกำหนดไว้เป็นวัน/เดือน/ปี 
ที่เท่าไหร่ และประชุม ณ ที่ใดให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้ แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนว่าเลื่อนไปเป็นวัน/เดือน/ปีไหน ก็
ให้ใช้คำว่า และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อจะมีการประชุมในครั้งต่อไป หรือ จนกว่าจะมีการแจ้งนัด
ประชุมในครัง้ต่อไป ตามตัวอย่างในภาพที่ ๓.๓ และ ๓.๔ ดังนี้ 
 

ประธาน 

 กรรมการที่เป็นคฤหัสถ์หญิง             กรรมการที่เป็นคฤหัสถ์ชาย              กรรมการที่เป็นบรรพชิต    
         

 

  ผู้ร่วมประชุม/ผู้ชี้แจง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ  กรรมการที่เป็นบรรพชิต    
 

(โต๊ะประชุม) 
 



 
๓๔ 
 

 
 

ภาพที่ ๓.๓ บันทึกข้อความเวียนแจ้งการเลื่อนการประชุม 



 
๓๕ 
 

 
 

ภาพที่ ๓.๔ หนังสือภายนอกเวียนแจ้งเลื่อนการประชุม 



 
๓๖ 
 

 เมื่อออกบันทึก/หนังสือเวียนแจ้งเสร็จแล้ว และผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนามแล้ว  
ให้ส่งไปตามระบบสารบรรณ ส่วนหนังสือแจ้งเวียนภายนอก ให้สแกนเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งให้ในอีเมล
ของคณะกรรมการแต่ละท่าน พร้อมโทรศัพท์แจ้ง หรือไลน์แจ้งแต่ละท่านให้ทราบ และที่สำคัญควรแจ้ง
แต่เนิ่นๆ เพ่ือที่กรรมการแต่ละท่านจะได้ไม่เสียเวลาที่จะรอมาประชุมโดยปฏิเสธงานอ่ืน อาจทำให้เสีย
ความรู้สึกและไม่พึงพอใจกับการทำงานของสถาบันภาษาได ้ 
 

๓.๒ แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มีแนวปฏิบัติและข้อควรระวังอยู่หลาย
ขั้นตอน โดยกระบวนการในการจัดประชุมนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดแล้ว ยังต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติและข้อควรระวังอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและ
พึงระวังในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดประชุมฯ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานโดยตรงของผู้เขียน โดยผู้เขียนได้รวบรวมและสรุปแนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการ
ปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยสรุปเป็นตารางไว้ดังต่อไปนี ้
 

ตารางท่ี ๓.๔ แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การดำเนินการ แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง 

๑. การจัดทำคำสั่งแต่งต้ัง 
    คณะกรรมการฯ 

 ๑. จัดทำร่างบัญชีรายช่ือคณะกรรมการฯ ตาม
แบบฟอร์มที่ ก ำห นด  พร้อมประวัติ ย่ อ
คณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ 

 ๒. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 ๓. ทำบันทึกข้อความเสนอสภาวิชาการ 
 ๔ . เมื่ อผ่ านสภาวิชาการแล้ว กองวิ ชาการ

ดำเนินการทำคำสั่ งเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
แต่งตั้งเอง 

๕. กองวิชาการแจ้งคำสั่งมาที่สถาบันภาษา  

 ๑. การพิมพ์คำนำหน้าช่ือ ยศ ตำแหน่ง ของคณะ
กรรมการฯ อย่าให้ผิดเป็นอันขาด เช่น  

     พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ถ้าเป็นพระสงฆ์ต้อง
เอาตำแหน่งทางวิชาการไว้หลังช่ือ และต้อง
เป็นสมณศักดิ์ปัจจุบันเท่านั้น  

 ๒.จำนวนคณะกรรมการอย่าให้เกินจำนวนที่
ข้อบังคับกำหนด 

 ๓. ต้องให้อธิการบดีเป็นประธาน โดยตำแหน่ง 
ถึงแม้จะมีการมอบหมายรองอธิการบดีปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนแล้วก็ตาม 

๒. การจัดทำปฏิทินประชุมฯ  ๑. ให้วันประชุมตรงกับวันอังคารต้นเดือน 
 ๒. ทำปฏิทินประชุมในเดือนท่ีมีเลขคู่ 
 ๓. ทำร่างปฏิทินเสนอที่ประชุมก่อนสิ้นปี 

 ๑. อย่าให้วนัประชุมตรงกับวันพระ 
   วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

 ๓. การจัดโต๊ะประชุมและ  
     การนั่งประชุมฯ 

 ๑. จัดที่ประธานนั่งหัวโต๊ะ 
 ๒. กรรมการบรรพชิตนั่งหัวแถวทั้งสองข้าง 

ถ้ามารูปเดียวให้นั่งหัวแถวซ้ายมือประธาน 
   ๓. กรรมการและเลขานุการ นั่งลำดับที่ ๒ ด้าน

ขวามือของประธาน  
 ๔. กรรมการคฤหัสถ์ชายนั่งขวามือประธานถัด

จากกรรมการบรรพชิต และต่อด้วยกรรมการ
คฤหัสถ์หญิง 

 ๕. กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการนังถัดจาก
กรรมการและ เลขานุ ก าร และต่ อด้ วย
ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ช้ีแจง 

 ๑. โต๊ะประชุม เก้าอี้ ต้องสะอาด เรียบร้อย 
 ๒. อย่าให้ประธานรอนาน เมื่อประธานมาแล้ว

ต้องรีบตามคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ  
 ๓. อย่าเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นเกินไป 
 ๔. ต้องเตรียมน้ำดื่ม น้ำปานะ ชา กาแฟ หรือ

อาหาร (ถ้าประชุมเช้า) ให้พร้อม อยา่ใหข้าด  
 ๕. เช็คอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เช่น โต๊ะหมู่บูชา

ไมค์, โปรเจคเตอร์ ฯลฯ  
 ๖. เตรียมวาระประชุม สำเนาบัตรกรรมการ

ภายนอก ใบสำคัญรับเงิน  ค่าพาหนะ/เบี้ย
ประชุม/ป้ายช่ือท่ีนั่งให้พร้อมและไม่สลับกัน 



 
๓๗ 
 

เรื่อง การดำเนินการ แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง 
 ๔. การงดประชุมและ 
     เลื่อนประชุม 

 ๑. ปรึกษาผู้อำนวยการว่าจะจัดประชุมครั้งต่อไป
ตามปฏิทินหรือไม่ 

 ๒. ให้ทำบันทึกข้อความ/หนังสือแจ้งงดหรือแจ้ง
เลื่อนประชุมอย่างเป็นทางการ 

 ๓. นำส่งบันทึกข้อความตามระบบสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 ๔. ให้สแกนหนังสือภายนอกเป็นไฟล์ PDF แล้ว
ส่งในอี เมล์หรือไลน์คณะกรรมการ หรือ
ประสานแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพทก์่อน 

 ๑. ต้องรีบดำเนินการแต่เนิ่นๆ อย่าให้งดหรือ
เลื่อนประชุมเมื่อใกล้วันประชุม  

 ๒. การทำบันทึก/หนังสือแจ้ง ต้องทำให้ชัดเจน
ว่าจะงดประชุม หรือเลื่อนประชุมเป็นวันไหน 

 ๕. การตรวจปฏิทินการ   
ประชุม 

 ๑. ตรวจปฏิทินการประชุมประจำปี  ๑. ห้ามลืม และใหต้รวจปฏิทินล่วงหน้า ๑ เดือน 

 ๖. ประธานกำหนดวันประชุม  ๑. เมื่อตรวจปฏิทินแล้ว ให้ปรึกษาผู้อำนวยการ
สถาบันภาษาว่าจะประชุมหรือไม่ 

 ๒. ถ้าจะประชุม ต้องรีบประสานประธานที่
ประชุมว่าสะดวกหรือไม่ หรือสะดวกประชุม
วันไหน 

 ๑. เมื่อประธานกำหนดวันประชุมมาแล้ว ต้องรีบ
ประสานผู้อำนวยการสถาบันภาษาและ
คณะกรรมการท่านอ่ืนๆ อย่าช้า 

๗. การนิมนต์และเชิญประชุม  ๑. โทรศัพท์ หรือไลน์ แจ้งกรรมการ  
 ๒. เมื่อครบองค์ประชุมให้ทำบันทึกข้อความ 

หนังสือเวียนแจ้งนัดประชุมกรรมการ 

 ๑. ควรโทรศัพท์แจ้งกรรมการก่อน ถ้าไม่รับสาย
หรือไม่โทรกลบัจึงไลน์แจ้ง หรือแจ้งทางอีเมล์ 

 ๒. ก่อนวันประชุม ๑ วัน ให้โทรศัพท์หรือไลน์
แจ้งคณะกรรมการเพื่อยืนยันอีกครั้ง  

 ๓. ให้ทำบันทึกข้อความ/หนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 

 ๘. การกำหนดวาระประชุม/
ผู้บริหารประชุมพิจารณา
วาระฯ 

 
 

 ๑. ประสานงานกับผู้อำนวยการสถาบันภาษา ใน
การนัดประชุมผู้บริหารสถาบันภาษา เพื่อ
พิจารณาร่างวาระประชุม 

 ๒. ประสานงานผู้บริหารท่านอื่นๆ เพื่อนัด
ประชุมตามที่ประธานกำหนด 

 ๓. ประชุมพิจารณาร่างวาระการประชุม 

 ๑. ให้ถือมติที่ประชุมผู้บริหารในการทำวาระ
ประชุมจริงแต่ละครั้ง  

 ๒ อย่าแทรกวาระประชุมเองโดยที่ที่ประชุม
ผู้ บ ริ ห า ร ไม่ รั บ ท ร าบ /อ นุ มั ติ  เ ว้ น แ ต่
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาให้แทรกภายหลัง / 
แต่ถ้าไม่ได้ประชุมให้ถ่ายรูปส่งไลน์ให้ดู 

 
 ๙. การจัดทำวาระการประชุม  ๑. ใหดู้วาระประชุมจากวาระการประชุม

บุคลากรสถาบันภาษาในแต่ละเดอืนทีผ่า่นมา 
 ๒. จัดทำร่างสารบรรณวาระประชุมฯ 
 ๓. ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพื่อนัด

ประชุมผู้บริหารสถาบันภาษาเพื่อพิจารณา
วาระประชุมฯ ก่อนนำเข้าท่ีประชุม 

 ๓. ผู้บรหิารประชุมเพื่อพิจารณาวาระ 
 ๔. จัดระเบียบวาระประชุมให้เหมาะสมกับ

ระยะเวลาการประชุม และจัดลำดบัเรื่องว่า
เรื่องใดควรอยู่ก่อนอยู่หลัง 

 
 

 ๑. อย่านำเรื่องที่ไม่จำเป็นและไม่เหมาะสมเข้า
เป็นวาระประชุม 

 ๒. ให้รีบทำเอกสารประกอบการประชุมให้แล้ว
เสร็จก่อนวันประชุม 

 ๓. ให้เข้าเล่มวาระประชุมที่มหาจุฬาบรรณาคาร 
เพราะสะดวกในการตั้งเบิก 

 ๔. ควรจัดลำดับเรื่องว่าเรื่องใดขึ้นก่อน-หลัง โดย
พิจารณาจากเรื่องด่วนและสำคัญก่อน  



 
๓๘ 
 

เรื่อง การดำเนินการ แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง 
 ๑๐. การเตรียมสถานที่/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ใหจ้ัดเตรียมสถานท่ีประชุม และอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้เรียบร้อย เครื่องบันทึกเสยีง ไมค์ ฯ 
 ๒. เตรยีมเอกสารเซ็นประชุม/ใบสำคัญรับเงิน/

สำเนาบตัร ให้กรรมการภายนอกเซ็นรับเบี้ย
ประชุม พร้อมทั้งเตรียมเงินค่าเบ้ียประชุมให้
คณะกรรมการด้วย 

 ๓. จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง  
ใส่ซองให้คณะกรรมการภายนอกแต่ละท่าน 

 ๔ . นำวาระประชุม ๑ เล่ม  ให้ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษาเตรียมศึกษาข้อมูลก่อนประชุม 

 ๑. ถ้าประชุมช่วงเช้า ต้องเตรยีมสถานท่ีฉัน/
รับประทานภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน
และต้องเลี้ยงอาหารคณะกรรมการด้วย 

 ๒. ค่าเบี้ยประชุมต้องใส่ซองขาวให้เรียบร้อย  
จะพิมพ์ซองหรือเขียนบนซองด้วยก็ได้ 

 ๓. ถ้าประชุมในวันหยุด ต้องเตรียมเงินจ่ายค่า
พาหนะกรรมการภายในด้วย  

 ๔. การจ่ายค่าประชุมคณะกรรมการฯ ให้จ่าย
ตามทีร่ะเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด  

 
๑๑. ใกล้ประชุม และ 
      ขณะกำลังประชุม 

 ๑. คอยต้อนรับคณะกรรมการ 
 ๒. เมื่อใกล้ถึงเวลาเมื่อประธานมาแล้ว ถ้ายังไม่

ครบองค์ประชุมต้องประสานงานกรรมการที่
แจ้งว่าประชุมไดท้ันท ี

 ๓. หาผู้ช่วยให้นำเอกสารเซ็นช่ือประชุมให้
คณะกรรมการเซ็น และใหเ้ซ็นใบสำคัญรับเงิน
และรับรองสำเนาบัตรหลังประชุมเสร็จ 

 ๔. คอยบันทึกการประชุม 
 ๕. เมื่อประชมุเสร็จต้องคอยอำนวยความสะดวก

แก่คณะกรรมการในการเกินทางกลับ 
 ๖. จัดเก็บห้องประชุมให้เรียบร้อย 

 ๑. พยายามอย่าใหเ้สยีงภายนอกห้องประชุมเข้า
มารบกวนการประชุมฯ 

 ๒. ให้คณะกรรมการเซ็นเอกสารเข้าร่วมประชุม 
และเอกสารอื่นๆ ให้ครบ 

 ๓. ถ้าใช้มือถือบันทึกเสียงควรตั้งโหมดเครื่องบิน 
 ๔. พยายามอย่าลุกเดินเข้า-ออกบ่อยๆ จะทำให้

กรรมการเสียสมาธิในการประชุม 
 ๕. ให้ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและตั้งระบบสั่น 

หรือโหมดเครื่องบินในขณะประชุม ถ้ามีเหตุ
จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ให้คุยเสียงเบาๆ และ
รีบคุยให้เสร็จ หรือไม่ก็ออกไปคุยนอกห้อง
ประชุม 

 ๖. เมื่อจำเป็นต้องออกจากห้องประชุม เช่น  
ไปเข้าห้องน้ำ ฯลฯ ให้ลุกขึ้นแล้วไหว้ประธาน 
๑ ครั้ง แล้วค่อยๆ เดินออกจากห้องประชุม  

 ๗. เมื่อเสร็จธุระแล้วให้รีบกลับเข้าห้องประชุม 
และให้เปิด-ปิด ประตูเบาๆ จากนั้นค่อยเดิน
ไปที่เก้าอี้ และให้ไหว้ประธานที่ประชุม ๑ 
ครั้ง ก่อนนั่ง 

 ๘. พยายามเปิด-ปิดวาระประชุมเบาๆ อย่าให้มี
เสียงรบกวน และไม่ควรพูดแทรกผู้ ใหญ่  
ถ้าจำเป็นต้องช้ีแจงในทีป่ระชุมต้องขออนุญาต
ช้ีแจง และเมื่อประธานหรือเลขานุการที่
ประชุมให้ช้ีแจง หรือให้ช่วยอ่านรายงานการ
ประชุมครั้งก่อนเพื่อให้ที่ประชุมรับรอง ก็ต้อง
รีบดำเนินการ 

 ๙. การช้ีแจงที่ประชุม ควรช้ีแจงด้วยเหตุและผล
ไปตามขั้นตอน ไม่วกวน และพูดด้วยน้ำเสียง
ที่ชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และใช้ศัพท์ให้
ถูกต้อง เพราะในที่ประชุมมีพระเถระผู้ใหญ่ 
ที่มีสมณศักดิ์หลายระดับเป็นกรรมการด้วย 



 
๓๙ 
 

เรื่อง การดำเนินการ แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง 
 ๑๐. ถ้าจะใช้ข้อมูลฉายขึ้นจอโปร์เจคเตอร์ ควร

เป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้ว เพื่อให้กรรมการ
รับทราบละพิจารณาได้ง่ายขึ้น 

 ๑๑. ถ้ามผีู้ต้องเข้าช้ีแจง ต้องแจ้งผู้เข้าช้ีแจงให้
รู้ตัวไวล้่วงหน้า 

 ๑๒. คอยช่วยถือของและตามส่งคณะกรรมการ
เมื่อประชุมเสร็จ 

๑๒. การทำรายงานการ 
ประชุม 

       

๑. นำบันทึกการประชุมมาทำรายงานการประชุม 
และมติที่ประชุมโดยเร็วท่ีสดุ 

 ๒. ทำบันทึกฯ ถึงผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพื่อ
ลงนามเป็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 ๑. อย่าใหไ้ฟล์บันทึกเสียงประชุมสูญหาย 
 ๒. ให้ยึดแบบฟอร์มการทำรายงานการประชุม

เหมือนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. ถ้าผู้ตรวจรายงานการประชุม ไม่ลงนามรับรอง- 

และมีการให้แก้ไข ต้องเร่งดำเนนิการแก้ไข
โดยเร็วที่สุด 

 ๔. ให้ใช้คำตามที่กำหนดในระเบยีบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบยีบสารบรรณ- 
พ.ศ. ๒๕๒๖ เช่น  

 การใช้คำตามระเบียบฯ คำที่ไม่ควรใช้ 
รายงานการประชุม บันทึกการประชุม 
เมื่อวันท่ี วันท่ี 
ผู้มาประชุม ผู้เข้าประชมุ/

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ไมม่าประชุม ผู้ไมเ่ข้าประชุม 
เริ่มประชุมเวลา เปิดประชุมเวลา 
เลิกประชุมเวลา ปิดประชุมเวลา 
ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม 

ผู้บันทึกรายงาน
การประชมุ 

ระเบียบวาระการประชุม วาระการประชุม 
 

 ๕. รูปแบบรายงานการประชุมต้องถูกต้อง ถึงแม้
รูปแบบรายงานการประชุมจะมีรายละเอียด
แตกต่างกันบ้าง แต่หลักใหญ่แล้ว จะต้อง
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๔๘ (จำนง หอมแย้ม, ๒๕๕๑)  

 ๖. การใช้คำย่อ ในการเขียนครั้งแรกให้เขียนช่ือ
เต็มตามด้วยวงเล็บย่อ จากนั้นในการอ้างถึง
ส่วนตอ่ไปจึงใช้คำย่อ 

 ๗. การใช้คำศัพท์ภาพษาอังกฤษ กรณีมีคำศัพท์
ภาษาอังกฤษให้พิมพ์ เป็นภาษาไทยก่อน  
ตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 



 
๔๐ 
 

เรื่อง การดำเนินการ แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง 
 ๑๓. การเสนอประธานลงนาม

รับรองรายงานการ
ประชุม/มติท่ีประชมุ 

 
 

 ๑ . จั ด ท ำ บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม  ล งน า ม โด ย 
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ถึงประธานที่
ประชุมฯ พร้อมแนบวาระและมติที่ประชุม 
เพื่อให้ประธานลงนามรับรองรายงานการ
ประชุมและมติที่ประชุม 

 ๑. ประสานกับเลขาฯ ประธาน หรือเจ้าหน้าทีส่าร
บรรณไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารสูญหาย 

 
 

 ๑๔. การทำบันทึกข้อความ/
หนังสือเวียนแจ้งรายงาน
การประชุมและมติท่ี
ประชุม 

 ๑. เมื่อประธานลงนามรับรองแลว้ นำวาระการ
ประชุมและมติที่ประชุมกลับมา แล้วออก
บันทึกข้อความและหนังสือภายนอกเวียนแจ้ง-
คณะกรรมการที่มาประชุม และสว่นงานท่ี
เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุม  

 ๒. คณะกรรมการภายนอก ให้สแกนเป็นไฟล์ 
PDF แล้วส่งใหท้างอีเมล ์

 ๑. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน ทำการ
หลังจากการประชุม 

 

๑๕. การต้ังเบิกค่าประชุม  ๑. รวบรวมเอกสารทัง้หมด มีใบเซ็นช่ือเข้า
ประชุมฉบับจริงของกรรมการ, ใบสำคัญรับ
เงินคณะกรรมการ, ใบเสรจ็ค่าถา่ยเอกสาร-
เข้าเลม่วาระการประชุมฯ สำเนาปกและหน้า
สารบญัวาระการประชุม, ใบเสร็จรับเงินค่า 
น้ำปานะ และสรุปยอดเงินว่าเป็นเท่าไหร ่

 ๒. ส่งหลักฐานทั้งหมดให้การเงินของสถาบัน
ภาษา หรือให้ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 
เพือ่ตั้งเบิกค่าจัดประชุม หรือจะดำเนินการตั้ง
เบิกเองก็ได้ 

 ๑. พยายามตรวจเอกสารให้ครบ  
 ๒. ตรวจดูลายเซ็นในเอกสารตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
 ๓. ให้รีบดำเนินการตั้งเบิก 
 ๔. ระวังอย่าให้เอกสารสูญหาย 
 ๕. ให้ถ่ายเอกสารทั้งหมดไว้ ๑ ชุด ก่อนนำส่ง

มหาวิทยาลัยฯ ในกรณีเอกสารตั้งเบิกหาย  
ให้ใช้สำเนาเป็นหลักฐานในการแจ้งความ 
เพือ่ตัง้เบิกใหม ่

๑๖. การจัดเก็บเอกสาร  ๑. สแกนรายงานการประชุมและมติที่ประชุมที่
ประธานลงนามแลว้เป็นไฟล์สแกนเก็บไว้ เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย และเก็บเอกสารรายงาน
การประชุม มติที่ประชุมเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 

 ๑. ให้จัดเก็บไฟล์เป็นหมวดหมู่เดียวกัน 
 ๒. ให้เก็บวาระการประชุมและมติที่ประชุมเป็น

แฟ้มเดียวกัน 

 
๓.๓ แนวคิด/งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ๓.๓.๑ แนวคิดที่เกี่ยวการจัดประชุม 
 การประชุม เป็นกิจกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคล บุคคลกับองค์กร หรือ
องค์กรกับองค์กร และเป็นกระบวนการที่แสวงหาแนวทางในการให้เกิดการปฏิบัติการเสนอแนวคิด  
การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้อง และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการ
ประชุม จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประชุม ผู้เขียนพบว่า มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประชุม  
ที่แตกต่างกันตามทัศนะและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
 

 ๑. ความหมายของการประชุม 
การประชุม หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการร่วมกันของกลุ่มคนเพ่ือเป้าหมายในการ

ดำเนินกิจการต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการขององค์กร การประชุมที่ดีนั้นต้องช่วยใน
การตัดสินใจของคณะ การวางแผนและการติดตามผล การมอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งถ้ามีการ
ดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิผล ก็จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  



 
๔๑ 
 

สุพัฒก์ ชุมช่วย (๒๕๕๗) ได้นิยามความหมายของการประชุมไว้ว่า บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
รวมกัน เพ่ือดำเนินงานขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับ การสื่อ
ความ การวางแผน การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการสร้างแรงจูงใจ สมเชาว์ เกษประทุม 
(๒๕๖๐) ให้ความหมายของการประชุมว่า คือการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ได้ทำกิจกรรมสื่อข้อความ
ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ส่วนประชุม โพธิกุล (๒๕๕๙) ให้ความหมายของ
การประชุมว่า คือการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มาร่วมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งมีการชี้แจงอภิปราย 
เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นไปโดยลำดับ หรือมีผู้อ่ืนร่วมฟังอยู่ด้วย 
ก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาข้อตกลงหรือเพ่ือสื่อข้อความ และสุวดี ปภาพจน์ (๒๕๔๙) ได้กล่าวถึงเป้าหมาย
ของการประชุมไว้ว่า การประชุมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ให้ข่าวสาร เรียนรู้ ฝึกอบรม วางนโยบายแนว
ปฏิบัติ กำหนดข้อเสนอ ข้อร้องเรียน ดำเนินกิจกรรม เพ่ือมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือแก้ปัญหา ตัดสินปัญหา 
สร้างมนุษยสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรม มังกร ชัยชนะดารา (๒๕๕๖) ได้ให้ความหมายของการประชุมว่า 
การประชุม คือ การที่บุคคลหนึ่งนัดหมายกันมาเพ่ือสังสรรค์กันอย่างมีจุดมุ่งหมายและระเบียบวิธี  
ณ สถานที่ตามเวลาที่กำหนด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเห็นของจำนงค์ สมประสงค์ (๒๕๕๗)  
ได้ให้ความเห็นว่า การประชุมคือ การประชุมเพ่ือหาข้อสื่อความรู้ เพ่ือฝึกอบรม เพื่อแนะนำ และกระตุ้น
เตือน เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ทำนองเดียวกนั Hall (อ้างใน ระวีวรรณ เสวตามร,๒๕๖๐) กล่าวว่า 
การประชุมคือ การมาชุมนุมกันของบุคคลต่างๆ อย่างมีกฎเกณฑ์ มีวัตถุประสงค์ หรือมารวมกันของ
บุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ส่วน Nolan (อ้างใน กรช สืบสนธิ์, ๒๕๕๓) กล่าวว่า การประชุมคือ
กิจกรรมการสื่อสาร ที่ประกอบด้วยบุคคลมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป มาร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างมี
วัตถุประสงค ์

นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท (๒๕๔๘) ยังได้ให้ความหมายของการประชุมว่า 
เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการร่วมกันของกลุ่มคนเพ่ือเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งใน
การทำงานขององค์กร และสมเกียรติ ศรีจักรวาล (๒๕๕๙) ได้กล่าวถึงการประชุมหรือ Meeting ว่า  
มีความหมายและรูปแบบแตกต่างกันแล้วแต่วัตถุประสงค์และวิธีการจัดเป็นสำคัญ และมีชื่อเรียกที่
แตกต่างกัน เช่น  

“Workshop” หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการจัดขึ้น เพ่ือเพ่ิมหรือเสริมทักษะบาง
เรื่องให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะ 

“Panel Disscusion” หรืออภิปรายเป็นคณะ เป็นการประชุมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาตา่งๆ กันจำนวน ๓-๖ คน โดยประมาณ เพื่อมาให้ทัศนะหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

“symposium” หมายถึง การประชุมที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาใดสาขาหนึ่งจำนวน ๓-๖ คน 
ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะด้านในสาขานั้นๆ มาอภิปรายในด้านที่ตนเองเชี่ยวชาญ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดประชุม มีหลายรูปแบบ ผู้จัดประชุมจะต้องเลือกรูปแบบของการ
ประชุมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความหมายที่กำหนดไว้ด้ วย สำหรับมุมมองผู้เขียนมองว่า  
การประชุม คือ การที่บุคคลมาร่วมกันคิดเป็นกลุ่ม (Group Thinking) หรือการมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือรับทราบข้อมูล และร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางนำไปสู่
วิธีแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยุติร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ  

 
 
 



 
๔๒ 
 

๒. ความจำเป็นที่ต้องมีการประชมุ  
เมื่อกล่าวถึงการประชุม หลายคนอาจจะบ่นหรือแสดงอาการเบื่อหน่าย เพราะอาจมี

ประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการประชุม เช่น ประธานไม่ชำนาญในการควบคุมการประชุม กรรมการ 
บางท่านผูกขาดการพูดทำให้เสียเวลา เสียงานที่ต้องเร่งปฏิบัติ ฯลฯ เป็นต้น แต่การประชุมก็มีสาเหตุ
และความจำเป็นมากมายทีต้่องประชุม กล่าวคือ  

๑) จำเป็นต้องร่วมกันวางแผนการทำงาน ในการวางแผนการทำงานนั้น แม้ผู้บริหารเอง 
ก็อาจวางแผนสั่งการโดยลำพังไม่ได้ การวางแผนในการทำงานซ่ึงจะต้องนำไปปฏิบัติร่วมกัน ในองค์กร  
จึงต้องมีการร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน หรือทบทวนนโยบายต่างๆ ให้รอบคอบ  

๒) จำเป็นต้องปรึกษาหารือกัน เพื่ อแก้ปัญหา ในกรณีที่ เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร  
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะมิใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง 
หรือแม้เป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่คนเดียว ก็จะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งต้องมีการประชุม
พิจารณาเช่นเดียวกัน  

๓) จำเป็นต้องประหยัดเวลา เมื่อมีปัญหาหรือองค์กรต้องการความคิดร่วมกันของบุคลากร 
หากผู้บริหารจะต้องเดินไปปรึกษาหรือเรียกผู้เกี่ยวข้องมาปรึกษาทีละคน คงจะต้องใช้เวลามากมาย  
การมาประชุมกันเพียง ๑-๒ ชั่วโมง จะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการ แม้บางคนจะเบื่อหน่ายการประชุมบ้าง 
แตห่ากประธานและเลขานุการเตรียมการดีก็สามารถประชุมได้กระชับไม่เสียเวลา  

๔) จำเป็นต้องพูดคุยความลับ ในทางราชการหรือธุรกิจอาจมีความลับที่ไม่อาจเปิดเผย
ภายนอก จำเป็นต้องมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหรือพิจารณาเรื่องลับดังกล่าว เช่น กลยุทธ์ทาง
การตลาด ราชการลับ ฯลฯ เป็นต้น ในกรณีนี้จะต้องเตรียมการจัดห้องประชุม จัดเอกสาร และ
ดำเนินการให้ความลับอยู่ในห้องประชุมเท่านั้น  

๕) จำเป็นต้องจัดเวลามาตรงกัน โดยปกติเจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีภารกิจของตนที่ยุ่งอยู่แล้ว 
การจะหาเวลาว่างมาตรงกันนั้นค่อนข้างยาก องค์กรจึงจำเป็นต้องใช้การประชุมเป็นเงื่อนไขท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคน จะต้องยอมรับและวางแผนจัดเวลาของตนให้ตรงกันตามที่นัดหมาย หากติดภารกิจจำเป็นจริงๆ 
ก็ต้องชี้แจงประธานที่ประชุม จะอ้างลอยๆ ว่า “ไม่ว่าง” นั้นมิได้ การประชุมจึงเสมือนการบังคับกลายๆ 
โดยนัดหมายล่วงหน้าให้ผู้ประชุมจัดเวลาของตนได้ นอกจากความจำเป็นแล้ว การประชุมยังมี
วัตถุประสงคแ์ละประโยชน์หลายประการ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม  
ในการประชุมแต่ละครั้งนั้นก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะแยกให้

เห็นวัตถุประสงค์หลักๆ ของการประชุมโดยทั่วไป ดังต่อดังนี้  
๑) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในการประชุมทั่วไปมักมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรโดยรวม การแจ้งข้อมูล ข่าวสารในการประชุม ได้แก่ประธานและเลขานุการเป็นหลัก หรือ
บางครั้งประธานอาจมอบหมายให้กรรมการผู้เข้าประชุมเป็นผู้แจ้งกไ็ด้  

๒) เพื่อติดตามผลงาน ในการประชุมหากมีการมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติจะต้องมีการ
รายงานผลงาน หรือความก้าวหน้าของงานแต่ละช่วง วัตถุประสงค์ของการประชุมเรื่องนี้จะทำให้ทราบ
ปัญหาอุปสรรคของงานเพ่ือแก้ไขต่อไป และอาจเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนด  



 
๔๓ 
 

๓) เพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหา เนื่องจากการปฏิบัติงานบางครั้ง ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ตามลำพังจึงต้องเสนอที่ประชุมเพ่ือตัดสินใจหรือแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะ
รอบคอบและชัดเจนกว่าที่จะทำโดยลำพัง โดยเฉพาะงานใหญ่ๆ ระดับองค์กรหรือระดับชาติ ผู้ปฏิบัติ
อาจไม่มีอำนาจเพียงพอในการตัดสินใจ ต้องอาศัยมติท่ีประชุม  

๔) เพื่อกำหนดนโยบาย การกำหนดนโยบายอาจเป็นการกำหนดโดยผู้บริหารเอง หรือ
นำเข้าที่ประชุมเพ่ือร่วมกันกำหนดนโยบาย ที่ประชุมจะร่วมกันกำหนดนโยบายหรืออาจวางแผนงาน
เพ่ือสะดวกแก่ฝ่ายปฏิบัติก็ได้ ส่วนใหญ่มักเป็นการประชุมระดับผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนด
นโยบายโดยตรง  

๕) เพื่อทบทวนนโยบาย บางครั้งนโยบายอาจมีปัญหาในการนำไปปฏิบัติ จึงต้องมีการ
ประชุมเพ่ือทบทวนหรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการแกไ้ขกฎระเบียบต่างๆ หลังจาก
ใช้ไประยะหนึ่ง  

๖) เพื่อปรับปรุงงาน องค์กรต่างๆ จะต้องมีการปรับปรงุพัฒนางานอยู่เสมอ การประชุมที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงงาน อาจเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการหรือระดับผู้บริหารก็ได้ เช่น  
ในกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่บริการไม่เหมาะสม ผู้เกี่ยวข้องก็จะประชุมกันเพ่ือร่วมกันกำหนด
แนวทางในการบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประชุมดังกล่าวและจัดประชุมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น จัดสถานที่สำหรับการประชุมใหญ่หรือ
การประชุมกลุ่มย่อย จัดเตรียมเอกสาร แผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนครบถ้วน ฯลฯ เป็นต้น  

จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา สอดคล้องกับนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ (๒๕๕๒) ที่ได้ให้
วัตถุประสงค์ของการประชุมว่า ควรมีการคิด พิจารณา และเขียนออกมาให้ชัดเจน เช่น ประชุมเพ่ือ  
๑.ให้มีมติตามกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ เช่น ในการอนุมัติ อนุญาต แต่งตั้งบุคคล ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบ แผนงาน โครงการ เป็นต้น ๒.เพ่ือกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร   
๓. เพ่ือพัฒนาองค์กร  ๔. เพ่ือแก้ปัญหาขององค์กร  ๕. เพ่ือปรึกษาหารือ ฯลฯ เป็นต้น 
 

๓. ความสำคัญของการประชุม 
ในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ การประชุมปรึกษาหารือวางแผนงาน หรือตัดสิน

ปัญหาต่างๆ ให้บุคคลในหน่วยงานทราบและดำเนินงานไปในทางเดียวกัน โดยอาจวางรูปแบบเป็นการ
จัดการประชุมใหญ่ประจำปี การประชุมคณะกรรมการ การประชุมฝ่ายบริหารในหน่วย การประชุมจึงมี
ความสำคัญ ดังนี้ ๑. เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน  
๒. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลภายใน
หน่วยงาน ๓ . ได้ เครื่องมือสำคัญที่ จะถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารต่างๆ  ไปสู่สาธารณะชน  
๔.ได้เครื่องมือสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะนอกจากจะเป็นที่มาของการวินิจฉัยสั่งการแล้วยังเป็น
ที่มาของแนวปฏิบัติหลายทางด้วย และ ๕.ได้เครื่องมือชนิดหนึ่งของนักบริหาร ที่เอ้ืออำนวยให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะผลของการประชุมจะเป็นข้อตกล งใจในเรื่องต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง  

สำหรับณรงค์วิทย์ แสนทอง (๒๕๔๙) ได้กล่าวถึง ความสำคัญและความจำเป็นของการ
ประชุมไว้ว่า เมื่อไรก็ตาม ที่ไหนก็ตาม ถ้ามีคนมาร่วมกันทำงานตั้งแต่สองคนขึ้นไป ย่อมจะเกิดการ
ประชุมขึ้นอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าการประชุมนั้นจะเป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการก็ตาม เพราะคนที่



 
๔๔ 
 

ทำงานร่วมกันจะต้องเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน ต้องทำงานสอดคล้องกัน ต้องรู้ภารกิจหน้าที่ของทีมงาน 
ต้องรู้ภารกิจหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงาน ต้องรู้ว่าอย่างไรจึงจะทำให้เป้าหมายในการทำงานร่วมกันประสบ
ความสำเร็จ และแน่นอนว่าไม่มีงานไหนไม่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อติดขัดในการทำงาน ดังนั้นคนจะต้อง
มีการปรึกษาหารือเพ่ือตัดสินใจแก้ไขปัญหา หรืออย่างน้อย แต่ละคนจะต้องมีการรายงานผลความ
คืบหน้าให้เพื่อนร่วมงานรับทราบว่างานแต่ละงานนั้นทำไปถึงไหน และจะทำอะไรต่อในขั้นตอนต่อไป  

ส่วนสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๕๕๕) ได้กล่าวถึงความสำคัญในการจัดประชุม
ไว้ว่า เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงความคิดเห็น อันจะนำมาซึ่งหลายแนวทาง 
ที่จะประกอบการตัดสินใจเพ่ือให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด (ในสภาพแห่งความเป็นจริงที่สามารถทำได้) ดังนั้น 
การประชุมเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำรงอยู่องค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนบางองค์กร การประชุม จึงควรระลึกอยู่เสมอว่าในที่ประชุมเป็นการแสดง
ความคิดเห็นนั้นย่อมไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิด มีแต่สิ่งทีเ่หมาะสมในขอบเขตของเหตุและผลที่เป็นไปได้ 

เพราะฉะนั้นการประชุมจึงมีความจำเป็นจะต้องลดความเป็นตัวตนของตัวเองลงมา เพ่ือเปิด
ใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ซึ่งอาจขัดแย้งกับความคิดของตน เพ่ือยังประโยชน์สูงสุดต่อ
จุดมุ่งหมายของการประชุม  

จากความสำคัญของการประชุมที่ได้ศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความสำคัญของการ
ประชุมเป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือร่วมกันตัดสินใจหรือ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันด้วยเหตุและผล ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ได้ 
 

๔. ประโยชน์ของการประชุม 
การประชุมถือเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่างมากแก่องค์กร โดยเฉพาะเมื่อมีความ

จำเป็นต้องระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาหรือทำงานสำคัญที่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพ่ือให้
งานนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสรุปไดด้ังนี้ 

๑) Communication การประชุมเป็นการสื่อสารที่ส ำคัญ ซึ่ งผู้ทำงานได้มาพบปะ
ปรึกษาหารือกัน เป็นการสื่อสาร ทางตรงคือเผชิญหน้ากัน และเป็นการสื่อสารสองทางคือทั้งสองฝ่าย
สามารถโต้ตอบกันได้ทันที โดยมีประธาน และกรรมการต่างๆ เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือ จึงนับเป็นการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพสูง  

๒) Participation การประชุม คือ แหล่งที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น การ
ประชุมระดมสมอง การประชุม มอบหมายงานหรือประชุมปรึกษาหารือ เป็นต้น สมาชิกทุกคนจะมี
โอกาสเสนอความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการ ลงมติ เมื่อมีส่วนร่วมในการลงมติก็จะตระหนักในความ 
สำคัญของมติ และยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่อไป  

๓) Directing ที่ประชุมสามารถชี้แนะ หรือชี้นำผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก ที่ประชุมอาจกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้วย ส่งผลให้
สามารถดำเนินการได ้อย่างถูกทิศทางและรวดเร็ว 

๔) Co-ordination การประชุมเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ที่สำคัญยิ่ง ที่ประชุมเป็น
เสมือนจุดศูนย์กลางของ องค์กรที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันคิด ช่วยกันทำอย่างมีเอกภาพ เลขานุการ 
จะเป็นผู้ประสานงานให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกำหนด  



 
๔๕ 
 

๕) Monitoring and Control ที่ประชุมจะสามารถติดตามผลงาน ตรวจสอบและกำหนด
แนวทางการทำงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี เช่น มอบหมายให้หน่วยงานไปจัดทำโครงการฝึกอบรม  
ก็จะมีการกำกับดูแลติดตามผลการอบรมและประเมินผลการอบรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินการรอบรมในการ ประชุมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนั้นๆ  

๖) Evaluation ที่ประชุมสามารถวัดผลหรือประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรได้ เช่น 
จากการรายงานผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ประชุมก็สามารถประเมินผลได้ว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด ควรจะส่งเสริมพัฒนาต่อไปหรือควรยุติการผลิต เป็นต้น  

๗) Consultation and Discussion ที่ประชุมเป็นโอกาสที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ให้คำแนะนำ 
ปรึกษาหารือ และถกเถียงเรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน โดยมีข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

๘) Problem Solving หากมีปัญหาในองค์กร ที่ประชุมคือที่พ่ึงในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น 
ปัญหาความผิดทางวินัย ของข้าราชการก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาแก้ปัญหาหรือ
พิจารณาลงโทษต่อไป ปัญหาภายนอกองค์กร เช่น ภัยพิบัติต่างๆ ก็อาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ชว่ยเหลือบรรเทาทุกข์ เป็นต้น  

๙) Morale or Esprit de Corp ประโยชน์ด้านจิตใจหรือขวัญกำลังใจของบุคลากร 
องค์กรอาจมีการตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงาน การตั้งกรรมการประชุมพิจารณาให้
ทุนการศึกษาแก่บุคลากร เป็นต้น ที่ประชุมจะพิจารณา ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม นับเป็น
ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการประชุม  

จะเห็นได้ว่า การประชุมมีประโยชน์หลายประการ บุคลากรควรที่จะให้ความสำคัญและร่วม 
การประชุมที่เก่ียวข้องเพ่ือความสำเร็จขององค์กรต่อไป 
 

๕. ประเภทของการประชุม 
มีผู้แบ่งประเภทของการประชุมเป็นหลายแบบ หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง 

ประเภทของการประชุมนั้นๆ ซ่ึงในคู่มือนี้จะแบ่งตามเกณฑ์ ๖ เกณฑ์ ได้แก่  
๑) แบ่งตามความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การประชุมทั่วไป มีทัง้เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ การประชุมที่เป็นทางการ ควรจะมีองค์ประกอบของการประชุมที่ชัดเจนและมีรายงาน
การประชุมตามระเบียบ ส่วนที่ไม่เป็นทางการมีเพียงเงื่อนไขการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ตั้งแต่ ๓ คนข้ึนไป รวมทั้งการชุมนุมใดๆ ที่ไม่มีพิธีการและไมมี่ระเบียบวาระในการประชุมด้วย  

๒) แบ่งตามความสม่ำเสมอ การประชุมแต่ละประเภทอาจมีกำหนดการไว้อย่างแน่นอน
เป็นการประจำ เช่น การประชุม คณะรัฐมนตรีมีประจำทุกวันอังคาร การประชุมคณบดีของ
สถาบันอุดมศึกษามีเป็นประจำทุกเดือน การประชุมของหน่วยงานบางแห่งมีทุก ๒ เดือน ทุก ๓ เดือน 
ทุก ๔ เดือน หรือปีละ ๒ ครั้ง การประชุมมูลนิธิ การประชุมผู้ถือหุ้นที่มีปีละครั้ง ฯลฯ เป็นต้น เรียกว่า
เป็นการประชุมประจำ แต่มีการประชุมบางอย่าง เช่น การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฉพาะกิจ  
ไม่มีกำหนดการประชุมที่นัดหมายไว้แน่นอน สุดแต่ความจำเป็น ความเหมาะสมและความสะดวกของ
กรรมการผู้เกี่ยวข้องจึงเรียกว่า “การประชุมเฉพาะกจิ”  

๓) แบ่งตามจำนวนคนไม่กำหนดแน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะการประชุมนั้น เช่น 
การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ อาจมีจำนวนตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป การประชุมกรรมการ แล้วแต่จำนวนคน 
ในคณะกรรมการนั้น การประชุมใหญ่ขององค์กร บางอย่างจะกำหนดไว้ชัดเจน เช่น การประชุมใหญ่
ของสมาคมหรือสหกรณ์กำหนดว่า ต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด 



 
๔๖ 
 

หรือไม่น้อยกว่า ๓๕ คน แล้วแต่จำนวนไหนจะถึงก่อน ถ้าสมาคมมีสมาชิก ๕๐ คน มีผู้เข้าประชุมเพียง 
๒๕ คนก็พอ นอกจากนั้นถ้าเป็นการประชุมระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมก็จะแตกต่างกันไป  

๔) แบ่งตามสมัยประชุม แบ่งออกเป็นสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ การประชุมสมัยสามัญ 
หมายถึง การประชุมประจำขององค์กรที่ได้มีกำหนดไว้แน่นอนว่าให้มีการประชุมอย่างไร เช่น  
การประชุมรัฐสภากำหนดให้มีวันพุธและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไป ๓ เดือน พัก ๓ เดือน  
ถ้าเป็นประชุมตามกำหนดนี้ เรียกว่าการประชุมสมัยสามัญ แต่ถ้ามีกิจจำเป็นจะต้องประชุมเป็นกรณี
พิเศษ เช่น เพ่ือพิจารณางบประมาณ ซึ่งมักจะเปิดประชุมในช่วงที่มีการพักการประชุมสมัยสามัญนั้น 
เรียกว่า การประชุมสมัยวิสามัญ คือไม่ใช่ตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติ  

๕) แบ่งตามเนื้อหา  การประชุมแต่ละประเภทมักจะมี เนื้ อห าแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของการประชุมนั้น เช่น การประชุมรัฐสภาจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง มีการพิจารณา
กฎหมายต่างๆ เป็นหน้าที่หลัก การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน  
การประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ถ้าเป็นสภาวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาจะประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของการประชุม
จะเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่ดำเนินการประชุมนั้น  

๖) แบ่งตามรูปแบบหรือวิธีการ วิธีการจัดการประชุม มีหลายรูปแบบ เช่น การประชุม
ทั่วไป (Conference) การประชุมองค์กร (Meeting or Staff meeting) การประชุมคณะกรรมการ 
(Committee Meeting) การประชุมสัมมนา (Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การ
ประชุมย่อย (Group Discussion) การประชุม อภิปราย (Panel Discussion) และการประชุมระดม
ความคิด (Brainstorming) เป็นต้น สำหรับฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท (๒๕๔๘)  ได้แบ่งประเภทของ
การประชุมออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้  

๑) การประชุมเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นการประชุมเพ่ือทำความเข้าใจเรื่อง
ต่างๆ เช่น นโยบายองค์กร กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมให้
สอดคล้องกับเรื่องที่แจ้งให้ทราบ  

๒) การประชุมเพ่ือเร่งเร้าจูงใจและประกาศเกียรติคุณ การประชุมเช่นนี้ เป็นการ
ประชุมที่สำคัญ ในยามที่องค์กรต้องการให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทไปสู่เป้าหมาย ผู้นำการ
ประชุมควรทำให้ทุกคนฮึกเหิมและให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมกันไปสู่เป้าหมายให้จงได้  

๓) การประชุมเพ่ือร่วมกันคิดสร้างสรรค์ เช่น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ระดม
ความคดิพัฒนางาน ฯลฯ เป็นต้น  

๔) การประชุมเพ่ือร่วมกันตัดสินใจ การประชุมนี้มักเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา องค์ประชุมควรประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ  
 ๕) การประชุมเพ่ือสอนงานและฝึกอบรม การประชุมนี้มักเกี่ยวกับเรื่องที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในที่ทางานเช่น การสอนวิธีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดใหม ่ฯลฯ เป็นต้น 
 
 
 
 



 
๔๗ 
 

 ๕. ขั้นตอนและการดำเนินการจัดประชุม 
   ๕.๑ การดำเนินการก่อนประชุม  
      ผู้ที่มีหน้าที่จัดประชุม ต้องมีการเตรียมการก่อนการประชุมอย่างละเอียด รอบคอบ
ดังต่อไปนี้  

๑) การวางแผนสำหรับการประชุม การวางแผนสำหรับการประชุม การ
กำหนดวันนัดหมายประชุมแต่ละครั้งควรคำนึงถึงความสำคัญของหัวข้อเรื่องที่จะพิจารณา และความ
พร้อมของกรรมการในที่ประชุมด้วย หากการนัดหมายมีระยะเวลานานเกินไป อาจส่งผลถึงเรื่อง 
ที่จะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการล่าช้าออกไป ดังนั้นฝ่ายเลขานุการผู้มีหน้าที่
จัดประชุมควรวางแผนการนำเรื่องเข้าที่ประชุมในแต่ละครั้งให้สอดคล้องกันด้วย  

๒) การออกหนังสือแจ้งกำหนดการประชุม การออกหนังสือแจ้งกำหนดการ
ประชุม เป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าจะมีการ
ประชุมเมื่อใดที่ไหนโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และจะประชุมเรื่องใดบ้าง ในกรณีที่มีการประชุมประจำ
ทุกเดือน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดประชุม ต้องมีการออกหนังสือแจ้งกำหนดการ
ประชุม พร้อมมีการสำรวจวาระประชุม โดยให้หน่วยงานเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมภายใน ๑๐ วัน ก่อนมีการประชุม เมื่อหน่วยงานเสนอเรื่องเพ่ือขอเข้าประชุม เจ้าหน้าที่ทำการ
รวบรวมเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

๓) การกำหนดระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระการประชุม มี
ความสำคัญต่อการประชุม เพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการประชุม เพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นร่วมกัน 
พร้อมอ้างอิงข้อกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาการกำหนดวาระการประชุม ควรยึดหลักการ ดังนี้ 
๑.พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ถ่องแท้ เพ่ือที่จะได้กำหนดวาระการประชุมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประชุมที่กำหนดไว้ ๒.จัดลำดับวาระการประชุมให้ถูกต้องตามระเบียบวาระและ
เหมาะสมกับเวลา และตามความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือการประชุมดำเนินไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ
ทันต่อเหตุการณ ์ 

 ๔) การจัดเตรียมเอกสารการประชุม เอกสารการประชุมเป็นการเสนอข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมทำให้การประชุมดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ส่วนการพิมพ์เอกสารต้องตรวจทานเอกสารให้มีความถูกต้องด้วย และมีการสำเนาเอกสารให้เพียงพอ
กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ติดหมายเลขตามวาระการประชุมการเตรียมเอกสารต่างๆ เมื่อ
เอกสารการประชุมดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรทำการจัดส่งเอกสารการประชุมไปยั ง
คณะกรรมการก่อนกำหนดการประชุม ทั้งนี้เมื่อจัดส่งไปแล้ว ควรมีการติดตามผลการจัดส่งเอกสารการ
ประชุมด้วย  

๕) การจัดเตรียมงบประมาณ  การประชุมแต่ละครั้งต้องมีการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าที่พัก 
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนอกสถานที่ ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัด
ประชุมและหลักฐานในการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน ในการเบิกค่าใช้จ่าย ในกรณี 
ที่ต้องจ่ายเงินไปก่อน ต้องมีการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อสารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 



 
๔๘ 
 

๖) การจัดเตรียมสถานที่ประชุม ห้องประชุมต้องเอ้ือต่อการคิดต่อการ
อภิปรายการประชุม บรรยากาศของสถานที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้เข้าประชุม เพราะฉะนั้นสถานที่
ต้องมีความสะดวกสบาย มีความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครบครัน มีอากาศถ่ายเทที่ดี ผู้จัดประชุม
จำเป็นต้องดูสถานที่จัดประชุมก่อนวันกำหนดประชุม เพ่ือสำรวจว่ามีพร้อมในการประชุมหรือไม่ ทั้งนี้
ควรออกแบบการจัดที่นั่งในที่ประชุมให้เหมาะสมกับรูปแบบการประชุมด้วย บริเวณสภาพแวดล้อม
โดยรอบบริเวณ ควรดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ตกแต่งประดับอย่างเหมาะสม อำนวยความ
สะดวกเรื่องการจราจร ที่จอดรถ และการรักษาความปลอดภัย 
 
 ๕.๒ การดำเนินการระหว่างประชุม 

เจ้าหน้าที่จัดประชุมจะต้องเดินทางไปถึงห้องประชุมก่อนเวลาประชุม เพ่ือตรวจสอบ
ห้องประชุมเรื่องความพร้อม และความเรียบร้อยภายในห้องประชุม พร้อมทั้งทดสอบระบบต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งคอยต้อนรับในจุดก่อนถึงห้องประชุม พร้อมทั้ง
นำคณะกรรมการไปยังห้องประชุม ภายในห้องประชุม ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม 
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ควรจัดวางให้เรียบร้อยและเป็นสัดส่วนในคณะกรรมการแต่ละท่าน  

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีจ่ัดประชุม มีหน้าที่ดังนี ้ 
๑) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเหมาะสม  
๒) ให้การต้อนรับผู้เขา้ร่วมประชุม หรือ ผู้มานำเสนอตามวาระการประชุมที่รับผิดชอบ  
๓) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนาม ลงทะเบียน และรับเงินค่าตอบแทนต่างๆ ตามเอกสารที่

จัดทำไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้ในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ  
๔) เก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันประชุม ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  

ค่าเลี้ยงรับรอง (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยมีหลักฐานการเบิกจ่าย ทั้งนี้ให้ดาเนินการ
เบิกจ่ายพร้อมหลักฐานภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น  

๕) ระหว่างการประชุมต้องมีเจ้าหน้าที่จดบันทึกการประชุม และเจ้าหน้าที่อำนวยความ
สะดวกในห้องประชุม เช่น การแจกเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หาข้อมูลและแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
มีเจ้าหน้าที่ควบคุมขณะมีการนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ได้แก่ การเสนอข้อมูลโดยใช้ Power Point 
Presentation  

๖) ต้องมีการบันทึกเสียงการประชุม โดยใช้เครื่องบันทึกเทปแบบระบบดิจิตอล เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือตรวจสอบมติที่ประชุม  

๗) การแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการประชุมตามความเหมาะสม เพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และสำเร็จตามเป้าหมายของการประชุม หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไข
สถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมเวลาในการจัดประชุมเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการเรื่องอ่ืนๆ หรือการประชุมในคณะกรรมการชุดต่อไป และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการเก็บ
รายละเอียดต่างๆ ในขณะที่มีการประชุม ทั้งนี้เพ่ือนำไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 



 
๔๙ 
 

๕.๓ การดำเนินการหลงัประชุม  
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จัดประชุมควรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
๑) ควรมีการนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  

 ๒) ประสานงานกับรถรับส่งเพื่อส่งคณะกรรมการเดินทางกลับ 
๓) เก็บอุปกรณ์การจัดประชุม ปิดใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และเก็บเอกสาร

การประชุมให้เรียบร้อย  
๔) จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ แล้วดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้กับเจ้าของ

เรื่องและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป  
 ๕) ดำเนินการเบิกจ่ายด้านการเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง ค่าอาหารและ
เครื่องดืม่ 
 จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสรุปได้ว่า การจัดการประชุมอย่างมีเทคนิควิธี จะเป็น
แนวทางและช่วยให้งานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ การประชุมที่ดีจะต้องมีการ
เตรียมการประชุม ซึ่งเก่ียวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ การสรุปและติดตามผล ตลอดจนรูปแบบ
ของการประชุมต่างๆ ส่วนการเตรียมการประชุมให้มีประสิทธิภาพนั้น ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ต้องมี
การเตรียมการประชุมล่วงหน้า โดยประสานงานกับประธานเป็นอย่างดี และผู้จัดประชุมต้องมีความ
ชัดเจนในการเลือกรูปแบบการประชุมให้เหมาะสม จึงจะทำให้การประชุมนั้นบรรลุผลสำเร็จ และเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

 ๓.๓.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนได้พยายามศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือการ
ประชุมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดตามที่มผีู้ได้ศึกษาไว้ ดังนี้  
 พระศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร. และ พระสมพงศ์ มหาปุญฺโญ  (๒๕๖๐) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพในการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ ผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมข้างต้นพบว่า  
               ๑. สภาพการณ์ปัจจุบันของการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ทัง้ ๔ ด้าน คือด้านการวางแผนการจัดประชุมประจำปี ด้านการเตรียมการก่อน
การประชุม ด้านการดำเนินการประชุม และด้านการดำเนินการหลังการประชุม โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก  
 ๒. กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพในการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่นั้น  จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา พบว่า แนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพในการประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
มีอยู่ ๔ ด้าน ไดแ้ก่  
  ๑) การวางแผนการจัดประชุมประจำปี  (Annual Meeting’s Plan) หมายถึงการ
เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมบุคลากรประจำปีนั้น วิทยาเขตแพร่ ควรมีการประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานจัดประชุม เพ่ือร่วมกันกำหนดทิศทางและวางแผนการจัดประชุมบุคลากรประจำปีให้
เกิดประสิทธิภาพ และมีการจัดทำปฏิทินการประชุมบุคลากรประจำปี โดยแจ้งให้ส่วนงานภายในวิทยา
เขตได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  



 
๕๐ 
 

 ๒) การเตรียมการก่อนการประชุม (Pre-Meeting’s Preparation) หมายถึงการ
เตรียม ความพร้อมก่อนการจัดประชุมบุคลากรแต่ละครั้งนั้น วิทยาเขตแพร่ ควรมีการประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมภายในวิทยาเขต อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ มีการกำหนดหัวข้อหรือระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และควรจัดเตรียมสถานที่ประชุม/ห้องประชุม รวมถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดความพร้อม  

 ๓) การดำเนินการประชุม (Meeting’s Conduction) หมายถึง ขณะที่ดำเนินการ
ประชุมบุคลากรนั้น เมื่อประธานที่ประชุมไม่ว่างหรือติดภารกิจควรมีการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่
แทนและควรดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหัวข้อหรือระเบียบวาระการประชุมที่ได้ กำหนดไว้ การ
ดำเนินการประชุมไม่ควรพูดนอกประเด็น ควรมีความกระชับ ไม่ใช้เวลานานเกินไปบรรยากาศการ
ประชุมควรเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดวิชาชีพใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายใน
องค์กร และเลขาที่ประชุมหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุมควรจดบันทึกและสรุปมติที่สำคัญของ
การประชุมให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ชัดเจน  

 ๔) การดำเนินการหลังการประชุม (Post-meeting’s Conduction) หมายถึง เมื่อมี
การจัดประชุมบุคลากรแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เลขาที่ประชุมหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ประชุมควรดำเนินการเร่งสรุปรายงานผลการประชุมทันที และรายงานการประชุมนั้น สามารถนำไปใช้
ประกอบงานที่เกี่ยวข้องได้ ควรมีการตรวจสอบรายงานการประชุมก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนาม ควรมี
การจัดทำมติการประชุมเพ่ือส่งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีการกำกับและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมของบุคลากรในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ วิทยาเขตอาจมีการแต่งตั้งกรรมการ
หรือบุคลากรผู้รับผิดชอบ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานหลังการประชุมแล้วเสร็จ จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมีผลอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
องค์กรให้ดำเนินการไปสู่เป้าหมาย  

ซ่ึงประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนางกรุณา บุญญพันธุ์ (๒๕๔๐) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภ าพการประชุมคณะกรรมการป ระจำคณ ะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่าสภาพปัจจุบันของการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า การบริหารเวลาการประชุมไม่เป็นไปตามที่กำหนด ที่ประชุมใช้
เวลาส่วนใหญ่กับวาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ มีการอภิปรายนอกประเด็น การเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมที่สำคัญไม่แจกให้ศึกษาล่วงหน้า การดำเนินการประชุมพบว่า กรรมการบางคนมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม หลังการประชุมไม่มีการติดตามมติที่ประชุมว่านำไปปฏิบัติหรือไม่ สำหรับความคิดเห็นในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการประชุมนั้น คณะกรรมการต้องเล็งเห็นความสำคัญของการประชุม ในการมา
ประชุมให้ตรงเวลา มีการจัดสรรเวลาเฉพาะการประชุม โดยให้มีการรบกวนจากบุคคลภายนอกเฉพาะ
เท่าที่จำเป็นเท่านั้นมีการปรับปรุงสัดส่วนระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด ต้อง
ปรับปรุงวิธีการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบโดยจัดทำเอกสาร แล้วแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าก่อน ประธานเพ่ิม
ความเด็ดขาดในการประชุม กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สรุปประเด็นให้รวดเร็วชัดเจน 
และเข้าใจตรงกนั  

 
 
 



 
๕๑ 
 

ส่วนสุมาลี ทองดี (๒๕๖๐) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหารายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๙ พบว่า เนื้อหาเชิงสาระตามวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ส่วนใหญ่เกี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับภารกิจของส่วนงานวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายเรื่องแจ้งให้ทราบ 
วาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมเป็นการรับรองและแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมา โดยส่วนใหญ่รับรองเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน และมีการแก้ไขรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตรและ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร วาระที่ ๓ เรื่อง
สืบเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาวางระเบียบและออกประกาศเพ่ือการบริหารงานภายในส่วนงาน
วิชาการหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวิจัย วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา และวาระที่ ๕ 
เรื่องอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ความสอดคล้องของเนื้อหาเชิงสาระกับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำ
คณะฯ ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับภารกิจส่วนงานวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเชิงสาระส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นใน
เรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอน ในทางกลับกันเรื่องการรับรองรายงานการประชุมมีแนวโน้มลดลง 
 กล่าวโดยสรุป การประชุม คือ การที่บุคคลหลายฝ่ายมาร่วมกันในสถานะของตนเอง หรือ
เป็นผู้แทนของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือร่วมกิจกรรมในการให้ข้อมูล รับข้อมูล หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล โดยมีการแสดงความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สถานที่ วัน เวลา 
และระเบียบวาระสำหรับการประชุมนั้นไว้อย่างชัดเจน การประชุมจึงมีความสำคัญ และให้ประโยชน์
มากมายและจะนำไปใช้ในการบริหาร อีกทั้งการประชุมยังมีหลายระดับและมีวัตถุประสงค์ได้หลาย
ประการ ทั้งการกำหนดนโยบาย การชี้แจงข่าวสาร ตลอดจนการพิจารณาและแก้ไขปัญหา ผู้บริหาร
ส่วนมากจะใช้เวลากว่าครึ่งของเวลาทำงานทั้งหมดไปกับการประชุม เพราะการประชุมถือเป็นการ
ทำงานอย่างหนึ่ง เป็นงานทางความคิดต้องใช้แรงสมอง และมีผลให้เกิดความเหนื่อยล้าได้ทั้งแรงสมอง
และแรงกาย หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจงึต้องมีการจดัประชุมให้คุ้มคา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๒ 
 

๓.๔ วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืน การ

บริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับ
องค์กรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย (ตรีเพ็ชร์  
อ่ำเมือง, ๒๕๕๓) และการบริการ (Services) ยังหมายถึง การกระทำกิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเก่ียวข้องกับการอำนวยความสะดวก ความสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้ ซึ่งการกระทำด้วยร่างกาย : คือการแสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ 
กิริยา ท่าทาง และวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น ๒ แบบ คือ ๑. ขั้นตอนการ
ให้บริการ เป็นการปฏิบั ติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด ๒. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออก
ด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุ ข  
ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่สุภาพอ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน 
ให้เกียรติ มีหางเสียง ซึ่งสอดคล้องกับวิชัย ปิติเจริญธรรม (๒๕๔๘) ที่กล่าวไว้ว่า จากที่มีการสำรวจเรื่อง
การสร้างความประทับใจในงานบริหารองค์กรแห่งหนึ่ง โดยองค์กรนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบลำดับ
ความสำคัญเรื่องการสร้างความพึงพอใจที่ได้รับและความประทับใจที่เกิดขึ้น ดังนี้  

๑. การใช้กิริยาวาจาสุภาพ/ยิ้มแย้มแจ่มใส/ไม่แสวงหาผลประโยชน์/กระตือรือร้น  
๒. มีการให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว  
๓. มีการให้บริการเป็นกันเอง  

 ๔. มีการพัฒนาบุคลิกภาพ/มีความรู้ในการให้บริการ/บริการด้วยความเต็มใจ/มีอัธยาศัย/
สถานที่ท่ีใช้ต้อนรับต้องเหมาะสมและอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 
 สำหรับวิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ เขียน  
ในฐานะที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิธีการให้ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจ โดยยึดหลักความพึงพอใจ ถูกต้อง และตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัย 
 ๒. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม 
 ๓. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบมหาวิทยาลัย มติมหาเถร
สมาคม มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล และระเบียบของสถาบันภาษา 
 ๔. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิงานให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อุทิศเวลาของตนให้แก่มหาวิทยาลัย และรักษา
ความลับของมหาวิทยาลัยและสถาบันภาษา 
 ๕. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงานอ่ืน และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 



 
๕๓ 
 

 ๖. ผู้ปฏิบัติงานต้องให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ความ
สงเคราะห์แก่ผู้มาติดต่องานเกี่ยวกับหน้าที่ของตน ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่  ข่มเหง หรือ 
กลัน่แกล้งผู้มาติดตอ่ ตามหลักทีว่่า “โอบอ้อมอารีย์ วจีไพเราะ สงเคราะห์ผู้คน วางตนพอเหมาะ” 

๗. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจที่แสดงผ่านทาง 
ที่เหมาะสมทั้งทางวาจา น้ำเสียง สีหน้า กริยาท่าทางด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และเป็นมิตร  
เป็นบุคคลที่มีทัศนคตใินทางบวกและรักบริการตามหลักที่ว่า “มือเอ้ือม ปากอ้า หน้ายิ้ม” 

๘. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการงานเพือ่ให้สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษา 
และคำแนะนำที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของผู้รับบริการ และจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้รอบตวันอกเหนือจากความรู้ในงานของตน เพ่ือนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

๙. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บรักษาความลับในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและผลประโยชน์ทั้งของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยและสถาบันภาษา 

๑๐. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และลดความขัดแย้ง
ที่อาจขึ้นจากการปฏิบัติงาน และต้องเป็นผู้ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจได้ 

๑๑. ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพ่ือนำมา
ปรับปรุงหรือเพิมเติมให้กระบวนการให้บริการดียิ่งขึ้น 

๑๒. ผู้ปฏิบัติงานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ควรแจ้งคณะกรรมการ
ลว่งหน้าให้เร็วที่สุดหากมีการเลื่อนหรืองดประชุม และเวลาคณะกรรมการมาถึงให้คอยต้อนรับและคอย
บริการ และเวลากรรมการกลับให้คอยส่งหรือช่วยถือของให้ตามสมควร  

ทั้งนี้ วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจข้างต้น สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 
๓.๕ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการติดตามการปฏิบัติ งาน การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิธีการติดตามการปฏิบัติงานใน ๓ ระดบั ดังนี้ 

๑. ระดับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการจัดทำร่างคำสั่ง ประกาศ หรือ
ข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มีมติให้ดำเนินการ เช่น การตั้งเรื่องเสนออธิการบดี
เพ่ือลงนามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาในแต่ละปี 
หรือเพ่ือลงนามในคำสั่ง ข้อบังคับ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ หรือแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสถาบัน
ภาษา รวมทั้งต้ังเรื่องเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
ในแต่ละครั้ง ฯลฯ เป็นต้น 

๒. ระดับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นวิทยเขต วิทยาลัยสงฆ์ คณะ สถาบัน 
สำนัก ศูนย์ กองหรือส่วนงานต่างๆ ที่คณะกรรมการมีมติเกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการประสานงานเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ส่วนงานนั้นๆ มีการ
ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา เช่น มติเกี่ยวกับเกณฑ์หรือรูปแบบการ



 
๕๔ 
 

เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รูปแบบการสอบ หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างๆ  
ทั้งตามข้อบังคับและนอกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

๓. ระดับบุคคล ซึ่งหมายถึงผู้ที่ที่ประชุมมีมติมอบหมาย หรือผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุม
มอบหมาย ผู้เขียนต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลนั้นๆ เพ่ือขอข้อมูล ขอคำปรึกษา ติดตามงานหรือ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามมติที่ประชุม 

ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงาน เป็นงานที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ
และบุคลากรเป็นจำนวนมาก การปฏิบัติงานจึงต้องยึดหลัก กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายเป็น
สำคัญ 

 
๓.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

จริยธรรม คือ คุณสมบัติที่ประพฤติได้ จะเกิดความงดงาม หรือความสง่างามในสายตาผู้อ่ืน 
เป็นความงดงามทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม นำไปสู่ความร่วมมือ การช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้อ่ืนได้
โดยง่าย และด้วยความเต็มใจ ซึ่งสังคมยอมรับ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

จรรยาบรรณ คือ กรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของการประกอบอาชีพ
ในสาขาต่างๆ หรือรูปแบบในการดำรงตนของคนในกลุ่ม สังคม หมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ซึ่ง
นอกเหนือจากการแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องที่สังคมยอมรับแล้ว การมีจิตสำนึกที่ดี มีจิตใจงาม  
มีความเมตตา โอบอ้อมอารีซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ประกอบสัมมาอาชีพ หรือการ
ดำรงตนที่จะส่งผลต่อชื่อเสียงเกียรติยศ และความมีคุณธรรมของแต่ละบุคคล หรือผู้ประกอบการหรือ
กลุ่มสังคมนั้นๆ ที่สามารถจะมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ (กัลยาณี สูงสมบัติ, ออนไลน์) 

สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา เป็นตำแหน่งหนึ่งของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทุกรูป/คน  
ต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ข้อ ๕ บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๑๑ 

ประการ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ยึดมัน่ในพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
(๒)  มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
(๓)   ยึดมั่นประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
(๔)   ยืนหยัดในการทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ถูกต้องเป็นธรรม และถูกฎหมาย 
(๕)   ให้บริการแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี ไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖)   ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
(๗)   ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(๘)   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
(๙)   ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและของมหาวิทยาลัย 



 
๕๕ 
 

(๑๐)   มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
(๑๑)   ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า พร้อมกันนั้นก็มุ่งพัฒนาสร้าง

เสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
ข้อ ๖ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
(๑) มีศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
(๒) ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบั ติ 

งานโดยยึดหลักศีลธรรม นโยบาย กฎ ข้อบังคบั ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และประเพณีของมหาวิทยาลัย 
(๓) ละเว้นการประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(๔) มีศรัทธายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๕) รู้รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี 
(๖) มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสมอภาค ปราศจากอคติ และปฏิบัติ

หน้าที่เต็มความสามารถ ตามมาตรฐานภาระงานที่กำหนด 
(๗) ขยันมุ่งมั่นและใฝ่ใจพัฒนาตนให้มีความรู้ มีทักษะการทำงาน รวมถึงมีบุคลิกภาพ

เหมาะสมแก่ฐานะ 
(๘) เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน และปฏิบัติงานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับ

เพ่ือนร่วมงาน มีเมตตาทางกาย วาจา และใจต่อเพ่ือนร่วมงาน มีน้ำใจ ให้ความเคารพผู้อ่ืน มีความ
ยุติธรรม 

(๙) ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนร่วมงาน มีอิสระทางความคิด และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

(๑๐)  ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน สังคม และประเทศชาติ 
(๑๑)  มีความสุภาพเรียบร้อยทางกาย วาจา ปฏิบัติยึดมั่นกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต

ในขณะปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสอ่ืนๆ 
(๑๒)  อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
(๑๓)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน  

มีเมตตา เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความเสมอภาค มีความเป็นธรรม ละเว้นการ
ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างไม่ว่าด้วยกจิการใดๆ 

(๑๔)  หมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยากรสมัยใหม่
ตลอดเวลา สร้างสรรค์เผยแพร่งานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย สัมคม และประเทศชาติ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ไม่นำ
ผลงานของผู้อืน่มาเปน็ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืน 



 
๕๖ 
 

(๑๕)  ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการ
หรืองานสร้างสรรค์ของตนเองและแสดงหลักฐานการศึกษาค้นคว้าหรือการพัฒนาสร้างสรรค์อย่าง
ชัดเจน และนำผลงานของตนไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  

อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งทีถู่กต้อง 
๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๔) การปฏิบัติหน้าที่อย่างเปน็ธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ 
๕) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

คือหลักอิทธิบาทธรรม หรือธรรมที่เป็นทางแห่งความสำเร็จ ๔ ประการ คือ 
๑. ฉันทะ คือ ความยินดีพึงพอใจและเต็มใจในการปฏิบัติงาน  
๒. วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัตงิาน ไม่เกียจครา้น 
๓. จิตตะ คือ เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน พยายามพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึน้ไป 
๔. วิมังสา คือ การใช้สติปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน 
 

กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมบทที่ ๓ ผู้เขียนได้พยายามศึกษารวบรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
วิธีการและและเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการให้บริการกับ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกหัวข้อตามที่กล่าวมา ผู้เขียนได้พยายามศึกษา รวมรวม ชี้แจง 
อธิบายเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการจัดการประชุม
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากประสบการณ์
ตรงในการปฏิบัติงานจริงของผู้เขียน สำหรับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดประชุม 
ผู้เขียนจักได้กล่าวถึงในบทที่ ๔ ต่อไป 



บทท่ี ๔ 
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

เนื้อหาในบทที่ ๔ จะได้กล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 
แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน หรือลำดับของการทำงานว่าต้องทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ และอย่างไร ที่แสดงให้เห็นความชัดเจนของกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่างละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณทราชวิทยาลัย และผู้เขียนจะอธิบายโดยใช้ผังตามตารางที่ ๔.๒ และตามภาพที่ ๔.๑ 
โดยผู้เขียนได้นำแนวทางในการจัดทำคู่มือของเสถียร คามีศักดิ์ (๒๕๕๓) และเทคนิคการเขียนคู่มือ 
การปฏิบัติงานของปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (๒๕๖๐) มาปรับใช้เพ่ือความเหมาะสม และเพ่ือให้สามารถ
ทำความเข้าใจผังกระบวนการตามตารางที่ ๔.๒ ได้ดียิ่ งขึ้น  ผู้ เขียนขออธิบายสัญลักษณ์ที่ ใช้  
ในการอธิบายความในภาพที่ ๔.๑ และตารางที ่๔.๒ ดังนี้ 
 

ตารางที ่๔.๑ สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
  

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 
 

 การปฏิบัติงาน หรือจุดที่มีการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการตัดสินใจและ
การอนุมัติ 

  
การตัดสินใจ ทางเลือก หรือการอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

 ทิศทาง แทนทิศทางของขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะปฏิบัติ
ต่อเนื่องตามหัวลูกศร 

 การเชื่อมต่อจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละหน้า ตามจำนวนเลขที่
แสดงในสัญลักษณ์ 

 จุดเชื่อมต่อ แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานในที่มีเส้นมาบรรจบกันเพื่อ
ไปสู่การทำงานที่เหมือนกัน 

 
 สำหรับแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามขอบเขตการจัดทำคู่มือนี้ สามารถ
เขียนสรุปเป็นภาพรวมได้ตามภาพท่ี ๔.๑ และตามตารางที่ ๔.๒ ดังต่อไปนี้ 
 
 

   

 

 

1 

 



 
๕๘ 
 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด  

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

    ทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ทำปฏิทินการประชุม 

 ตรวจสอบปฏิทินการประชุม 

กำหนดวันประชุม 

พิจารณา 
        ร่างวาระประชุม 

 เห็นชอบ 

  ไม่เห็นชอบ 

ทำรายงาน/มติที่ประชุม 

จัดเก็บเอกสาร 

  ไม่ครบองคป์ระชุม 

   นัดคณะกรรมการ 

ทำบันทึก/หนังสือเชิญประชุม 

ทำร่างวาระการประชุม 

ตั้งเบิกค่าจัดประชุม 

 ครบองค์ประชุม 

 

ทำบันทึก/หนังสือเวียนแจ้ง 

ภาพที ่๔.๑ แผนผังขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบนัภาษา 

เสนอประธานลงนาม 

ประชุมตามวาระ 

เตรียมสถานที/่เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 ถ้ามีคำสั่งและปฏิทินการประชุมอยูแ่ลว้ 
 ให้เร่ิมต้นที่ตรวจสอบปฏิทินการประชมุ 

ทำวาระการประชุม 



๕๙ 

 

ท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 

 
  

- 
 

- - - - 

 ๑ 

  ขั้นตอนที่ ๑ การทำคำสั่งแต่งต้ัง  
                คณะกรรมการฯ 
 ๑. จัดทำร่างบัญชีรายชื่อคณะกรรมการฯ  

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมประวัติย่อ 
คณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ 

 ๒. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 ๓. ทำบันทึกข้อความเสนอสภาวิชาการ 
 ๔ . เมื่อผ่านสภาวิชาการแล้ว กองวิชาการ

ดำเนินการ ทำคำสั่งจริงเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
แต่งตั้งเอง 

 ๕. กองวิชาการแจ้งคำสั่งมาที่สถาบันภาษา  

 
  ๑. คณะเลขานุการ                 

๓. กองวิชาการ 

 
 ๑. บันทึกข้อความขอบรรจุวาระ

ประชุม สภาวิชาการ  
 ๒. ร่างบัญชีรายชื่อคณะกรรมการฯ 
 ๓. ประวัตยิ่อกรรมการที่แต่งตั้งใหม ่
 ๔. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจำสถาบันภาษา  

 

 
๒-๓ สัปดาห ์

 
 ๑. การพิมพ์คำนำหน้าช่ือ ยศ 

ตำแหน่ง คณะกรรมการฯ 
อย่าให้ผิดเป็นอันขาด 

 ๒. การตั้งคณะกรรมการอย่า
ให้ เกินจำนวนข้อบั งคับ
กำหนดไว ้

๓. เสนอสภาวิชาการก่อนวัน
ประชุมสภาตามที่
เลขานุการสภาวิชาการ
กำหนด 

๒ 

  ขั้นตอนที่ ๒ ทำปฏิทินการประชุมฯ 
 ๑. จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษา เสนอที่ประชุม 

 ๒. เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้ทำบันทึก
ข้อความเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม 

 ๔. แนบมติที่ประชุมไปพร้อมบันทึกข้อความ 
 ๕. นำส่งตามระบบสารบรรณ 

 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  
 ๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือ่ง 

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
ประจำสถาบันภาษา 

 ๒. บันทึกข้อความเสนออธิการบดี 
ลงนาม 

 ๓. มิติที่ประชุมกรรมการประจำ
สถาบัน 

 
ไม่แน่นอน 

ตามกระบวนการ 

  
 ๑ . ให้วันประชุมตรงกับวัน

อังคารต้นเดือน 
 ๒. ทำปฏิทินประชุมในเดือนที่

มีเลขคู ่
 ๓. ทำร่างปฏิทินเสนอที่

ประชุม ก่อนสิ้นป ี

๓ 

  ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบปฏิทินการประชุมฯ 
 ๑. ตรวจสอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 

 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. ผูไ้ด้รับมอบหมาย 

  
๑. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

สถาบันภาษา 
 
 
 

 
๑-๒ นาท ี

 
๑. ให้ตรวจล่วงหน้า ๑ เดือน 
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   เริ่มต้น 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 

ทำปฏิทินการประชุม 

 ตรวจสอบปฏิทินการประชุม 

ตารางท่ี ๔.๒  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 



๖๐ 

 

ท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 

๔ 

  ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดวันประชมุ 
๑. ประสานงานกับประธานกรรมการฯ ก่อน 

เพื่อขอวันสะดวกนัดประชุม 
 ๒. ถ้าประธานไมส่ะดวกให้ประสานกรรมการฯ 

ท่านอื่นเพื่อเป็นประธานท่ีประชุมแทน 
 ๓. เมื่อได้กำหนดวันเวลาที่ประธานสะดวกแล้ว 

ให้นำ เรียนผู้อำนวยการสถาบันภาษา  
ว่าสะดวกประชุมในวันเวลาที่ประธานให้มา
หรือไม ่

 ๔. ควรประสานงานแต่เนิ่นๆ ประมาณ ๑ เดือน 

 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. ผูไ้ด้รับมอบหมาย 

 

  
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย

คณะกรรมการประจำและการ
จัดระบบริหารงานในสถาบัน 
สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
 ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ

สถาบันภาษา 

 

 
๑ เดือน 

ก่อนประชุม 
ตามปฏิทิน 

  
    ๑. ประธานกรรมการฯ  

   โดยตำแหน่ง คืออธิการบดี 
ส่วนมากท่านไม่สะดวก
ประชุม ให้ประสานรอง
อธิการบดีเป็นประธานแทน 

 ๒. ถ้าไม่ประสานโดยตรง ให้
ประสานงานผ่านเลขาฯ 
ส่วนตัว เพื่อดูตารางก่อน 
หรือขอให้เลขาฯ แจ้งให ้

 ๓. ให้ยึดเวลาประธานสะดวก
เป็นหลัก อาจไม่ตรงตาม
ปฏิทินการประชุม 

๕ 

 ขั้นตอนที่ ๕ นัดคณะกรรมการฯ 
 ๑. เมื่อประธานและผู้อำนวยการสถาบันภาษา

สะดวกแล้ว ก็ประสานงานกรรมการท่าน
อื่นๆ จนครบ และดูว่ามคีณะกรรมการ
ประชุมได้ครบองค์ประชุมหรือไม่  

 ๒. ดำเนินการก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน 
   โดยนับจากวันท่ีออกบันทึกและหนังสือเชิญ 

 
 ๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. ผู้ได้รับมอบหมาย 

  ๓. ผู้ดูแลระบบสาร     
บรรณ 

 
๑. บัญชีรายชื่อที่อยู่ของ

คณะกรรมการแตล่ะท่าน 

 
๑ วัน 

 
 ๑. ครบองค์ประชุม คือมี

กรรมการประชุมได้กึ่งหนึ่ง 
 ๒. การประสานงาน จะ

ประสานงานด้วยตนเอง  
หรือทางโทรศัพท์ ทางไลน์  
ทางอีเมลก็ได้  

๖ 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖ ทำบันทึก/หนังสือเชิญประชมุฯ 
 ๑. ออกบันทึกเวียนภายในนิมนต/์เชิญประชุม

ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ โดยดูจาก
เอกสารตัวอย่าง  

 ๒. ออกหนังสือเวียนภายนอกตามแบบฟอร์ม
ราชการ โดยดูจากเอกสารตัวอย่าง 

 ๓. ให้ทำสำเนาเอกสารไว้อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔. นำบันทึก/หนังสือท่ีผู้อำนวยการสถาบัน

ภาษาลงนามแล้วไปใหผู้้ดูแลระบบสารบรรณ 
ออกเลขท่ีบันทึก/หนังสือ 

 
 ๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. ผู้ได้รับมอบหมาย 
 ๓. ผู้ดูแลระบบสาร  

บรรณ 

 
 ๑. บันทึกข้อความเชิญประชุม 
 ๒. หนังสือเชิญประชุม 
 ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ

สถาบันภาษา ในกรณีที่ตั้ง
คณะกรรมการใหม่ และประชุมครัง้
แรกของคณะกรมการชุดนั้น ๆ 

 ๔. ระเบยีบวาระประชุมเป็นเอกสาร
แนบ (ถ้าทำระเบียบวาระประชุม
เสร็จทัน) 

 
๑ ช่ัวโมง 

 
 ๑. ในการออกหนังสือเชิญ

ประชุม ถ้าไม่แน่ใจให้
ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์
ในการออกหนังสือ หรือ
ผู้ดูแลระบบสารบรรณ 

    ๒. กรณีส่งวาระประชุมไปแล้ว 
เพราะได้เตรียมไว้เมื่อจะ
ประชุมครั้งก่อน แต่มเีหตุ
ให้เลื่อนหรือยกเลิกการ-

ไม่ครบองค์ประชมุ  

 

 นัดคณะกรรมการฯ 

กำหนดวันประชุม 

2 

ทำบันทึก/หนังสือ 
เชิญประชุม 

ครบองค์ประชมุ  
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๖๑ 

 

ท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 
  ๕. นำส่งบันทึกเชิญประชุมบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 
 ๖. นำหนังสือเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มาสแกนเป็นไฟล์ และให้ส่งกรรมการแต่ละ
ท่านให้ทางอีเมล หรือทางไลน ์

 ๗. ในกรณีเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมแตล่ะ
ครั้ง ต้องทำบันทึก/หนังสือแจ้ง
คณะกรรมการทุกครั้ง โดยดูจากเอกสาร
ตัวอย่าง 

 ประชุมกะทันหัน การส่ง
หนังสือเชิญประชุมอีก จึง
แนบวาระประชุมส่งไปด้วย 

 

๗ 

 ขั้นตอนที่ ๗ กำหนดวาระประชุมฯ 
 ๑. ให้ดูวาระประชุมจากวาระการประชุม

บุคลากรสถาบันภาษาในแต่ละเดอืน 
 ๒. จัดทำร่างสารบรรณวาระประชุมฯ 
  

 

 
๑. คณะเลขานุการ 
๒. ผู้บริหารสถาบัน

ภาษาทุกรูป/คน 
๓. ผูไ้ด้รับมอบหมาย 

 

 
 ๑. วาระการประชุมบุคลากรในแต่ละ

เดือน  
 ๒. ร่างวาระการประชุมคณะกรรมกา

สถาบันภาษา  
 ๓. หนังสือเข้าท้ังภายในและภายนอ 
 ๔. แผนการปฏิบัติการประจำป/ีไตรมาส 

 
๑-๒ วัน 

 
 ๑. ถ้ามีกลุม่ไลนใ์หถ้่ายภาพ

ร่างวาระประชุม หรือสแกน
เป็นไฟลส์่งในกลุ่มไลน์ ให้
ทุกท่านช่วยกันพิจารณา
ก่อนประชุม 

๘ 

 ขั้นตอนที่ ๘ พิจารณาวาระการประชุม 
 ๑. ประสานงานกับผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

เพื่อนัดประชุมผู้บริหารสถาบันภาษา เพื่อ
พิจารณาร่างวาระประชุม 

 ๒. ประสานงานผู้บริหารท่านอื่นๆ เพื่อนัดประชุม
ตามที่ประธานกำหนด 

 ๓. ประชุมพิจารณาร่างวาระการประชุม  

 
๑. คณะเลขานุการ 
๒. ผู้บริหารสถาบัน

ภาษาทุกรูป/คน 
 

 

 
 ๑. ร่างวาระการประชุมคณะกรรมกา

สถาบันภาษา 

 
๑ ช่ัวโมง 

 
๑ ๑. ให้ถือมติที่ประชุมผู้บริหาร

ในการทำวาระประชุมจริง
แต่ละครั้ง 

   ๒. อย่าแทรกวาระการประชุม 
เองโดยที่ไม่ไดร้ับการอนุมัต ิ

๙ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๙ การจัดทำวาระการประชุม 
 ๑. จัดทำวาระประชุมตามเอกสารตัวอย่าง 
 ๒. เมื่อทำเอกสารประกอบการประชุมเสร็จแล้ว 

ให้ปริ้นออกมา ๑ ชุด และหาเอกสารแนบใส่
ให้ตรงวาระ เว้นหนา้สารบรรณ 

 
 

    
   ๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. เจ้าหน้าท่ีการเงิน/ 
   ผู้ถือเงินส่วนกลาง 
   ของสถาบันภาษา 
 

 
๑. วาระการประชุมคณะกรรมการ

สถาบันภาษา 
๒. เอกสารแนบแต่ละวาระ  

ใบเสร็จรับเงินค่าถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม 

 
๑-๒ วัน 

 
๑. ให้รีบทำเอกสารประกอบ 

การประชุมให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันประชุม 
 
 
 

3 

กำหนดวาระประชุมฯ 

พิจารณา 
      วาระการประชุม 

ทำวาระการประชุม 

 เห็นชอบ  

   ไม่เห็นชอบ  

3 
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๖๒ 

 

ท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 
                    ๓. ให้ป๊ัมเลขหน้ากระดาษที่มุมบนด้านขวา

กระดาษจากเครื่องปั๊มเลข 
 ๔. พิมพ์เลขหน้าใส่หน้าวาระการประชุมด้าน 

ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
 ๕. ปริ้นท์หน้าสารบรรณเพียงหนา้เดียว และใส่

ไว้หลังปกระเบียบวาระการประชุม 

  ๒. ให้เข้าเลม่วาระประชุมที่
มหาจุฬาบรรณาคาร 
เพราะสะดวกในการตั้งเบิก 

๑๐ 

 ขั้นตอนที่ ๑๐  จัดเตรียมสถานที่/เอกสารที่ 
เกี่ยวข้อง 

 ๑. ถ้าประชุมช่วงเช้า ต้องเตรยีมภัตตาหารเพล/
อาหารกลางวันให้คณะกรรมการดว้ย 

 ๒. ให้จัดเตรียมสถานท่ีประชุม เช็คความพร้อม
ของโต๊ะ เก้าอี้ ไมค์ โปร์เจคเตอร์ โต๊ะหมู่บูชา 
ฯลฯ ใหส้ะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 

 ๓. จัดทำ/วางป้ายสามเหลี่ยมชื่อคณะกรรมการ 
แต่ละท่านท่ีมาประชุมตามจดุที่นั่ง 

 ๔. วางวาระประชุม/เอกสารทีเ่กีย่วข้องนอกเล่ม
ให้เรียบร้อย (ถ้ามี) 

 ๕. เตรยีมเอกสารเซ็นประชุม/ใบสำคัญรับเงิน/
สำเนาบตัร ให้กรรมการภายนอกเซ็นรับเบี้ย
ประชุม (ดูตัวอย่างเอกสาร) พร้อมทั้งเตรียม
เงินค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการด้วย) 

 ๖. จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง ใส่ซอง
ให้คณะกรรมการภายนอกแต่ละท่าน 

 ๗. เตรยีมเครื่องบันทึกเสียง/น้ำตา่ง ให้พร้อม 
 ๘. นำเอกสารวาระประชุม ๑ เลม่ ให้

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเตรียมขอ้มูลก่อน
การประชุมฯ 

 
 

 
 ๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. เจ้าหน้าท่ีการเงิน/ 
   ผู้ถือเงินกองกลาง 

 ๓. ผู้ได้รับมอบหมาย 

 

 
 ๑. วาระประชุม 
 ๒. ใบสำคัญรับเงินค่าถ่ายเอกสาร/ 
     เข้าเล่ม  
 ๓. เอกสารเซ็นเข้าประชุมฉบับจรงิ 
 ๔. สำเนาบตัรประจำตัวกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ีการ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

 ๖. บิลค่าน้ำคา่หรือค่าอาหารเบรค 
 ๗. สำเนาบันทึกเชิญประชุม 
 ๘. สำเนาหนังสือเชิญประชุม 

 
๑ วัน 

 
 ๑. ถ้าการประชุมเป็นวันหยดุทำ

การของมหาวิทยาลยัต้อง
เตรียมค่าตอบแทนให้ทั้ง
กรรมการภายนอกและ
ภายใน 

 ๒. ค่าเบี้ยประชุมใสซ่องให้
เรียบร้อยท่านละ ๑,๕๐๐ 
บาทฺ (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) 

     (เฉพาะกรรมการภายนอก) 
 ๓. ถ้าประชุมวันหยุดให้

กรรมการภายในท่านละ 
๖๐๐ บาท (หกร้อยบาท) 

 ๔. ถ้าไมม่ีเครื่องบันทึกเสียง 
จะใช้โทรศัพทม์ือถือ
บันทึกเสียงแทนก็ได้ แต่
ควรตั้งโหมดเครื่องบินขณะ
บันทึกเสียง 

เตรียมสถานท่ี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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๖๓ 

 

ท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑๑ 

                 ขั้นตอนที่ ๑๑ ประชุมตามวาระ 
 ๑. คอยต้อนรับคณะกรรมการ 
 ๒. เมื่อใกล้ถึงเวลา ประธานมาแล้ว ถ้ายังไม่ครบ

องค์ประชุมต้องประสานงานกรรมการ 
   ที่แจ้งว่าประชุมได ้

 ๓. หาผู้ช่วยให้นำเอกสารเซ็นชื่อประชุมให้
คณะกรรมการเซ็น และให้เซ็นใบสำคัญรับ
เงินและรับรองสำเนาบัตรหลังประชุมเสร็จ 

 ๔. คอยบันทึกการประชุม 
 ๕. เมื่อประชุมเสร็จต้องคอยอำนวยความสะดวก

แก่คณะกรรมการในการเดนิทางกลับ 
 ๖. ช่วยกันจัดเก็บห้องประชุมให้เรียบร้อย 

 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. ผูไ้ด้รับมอบหมาย 

 

 
 ๑. เอกสารประกอบการประชุม 
 ๒. ใบสำคัญรับเงิน  
 ๓. เอกสารเซ็นเข้าประชุม 
 ๔. สำเนาบตัรประจำตัวกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๖. บิลค่าน้ำคา่น้ำ/อาหารเบรค 
 ๗. หนังสือเชิญประชุมฉบับจริง 
 ๘. เอกสารนอกเลม่วาระประชุม (ถ้ามี) 

 
๒-๔ ช่ัวโมง 

 
 ๑. ให้ศึกษาและนำข้อควร

ระวังในการปฏิบตัิงานขณะ
ประชุมในบทที่ ๓ มาใช้ 

 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑๒ ทำรายงาน/มติท่ีประชุม  
                 และตั้งเบิกค่าจัดประชุม 

ก. การต้ังเบิกค่าจัดประชุม 
 ๑. รวมรวมเอกสาร มีใบเซ็นช่ือเข้าประชุมฉบับ

จริง, ใบสำคัญรับเงินคณะกรรมการภายนอก, 
ใบเสร็จคา่ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มวาระการ
ประชุมจากมหาจุฬาบรรณาคาร, ปกและ
หน้าสารบญัวาระการประชุม, ใบเสร็จรับเงิน
ค่าน้ำปานะ และสรุปยอดเงินว่าเป็นเท่าไหร ่

 ๒. ส่งหลักฐานทั้งหมดให้การเงิน หรือ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เพื่อออกบันทึก
ข้อความตั้งเบิกค่าจดัประชุม 

    
ข. การจัดทำรายงาน/มติท่ีประชุม  

 ๑. นำบันทึกการประชุมมาทำรายงานการ
ประชุม  และมติที่ประชุม (เฉพาะวาระเพื่อ
พิจารณา) ออกมาเป็นเอกสารมตติ่างหาก   
โดยดจูากเอกสารตัวอย่างโดยเร็วที่สุด 

 
 
๑. ประธานท่ีประชุม 
๒. เลขานุการ 

  ๓. ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๔. ผู้ดูแลระบบสาร 

บรรณของสถาบัน 
  ๕. เจ้าหน้าที่การเงิน  
๖. ผู้อำนวยการ 

ส่วนงานบริหาร 

 
  
 ๑. บันทึกข้อความตั้งเบิกค่าประชุม 
 ๒. ใบเซ็นชื่อเข้าประชุมฉบับจริง 
 ๓. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตร 

คณะกรรมการภายนอก 
 ๔. ใบเสรจ็รับเงินมหาจุฬาบรรณาคาร 
 ๕. สำเนาปกวาระการประชุม 
 ๖. สำเนาหน้าสารบัญวาระประชุม 
 ๗. ใบเสรจ็รับเงินค่านำปานะ 
 ๘. ใบตัดเงินในระบบ MIS 
 
  
 ๑. บันทึกข้อความ ถึงผู้อำนวยการ

สถาบันภาษา 
 ๒. รายงานการประชุม 
 ๓. มติที่ประชุม  

 
 

๓๐ นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 

 
  
 ๑. จะรวบรวมเอกสารเพื่อตั้ง

เบิกค่าประชุมก่อน หรือสรุป
วาระการประชุมก่อนกไ็ด ้

 ๒. ค่านำปานะเบิกได้ไมเ่กิน 
๓๐ บาท ต่อผู้เข้าประชุม 
๑ รูป/คน 

 
 
 
 

  
 ๑. ถ้าผู้ตรวจรายงานการ 
    ประชุม ไม่ลงนาม และให้

แก้ไขรายงานต้องเร่ง
ดำเนินการแกไ้ขโดยเร็วทีสุ่ด 

 

ประชุมตามวาระ 

ทำรายงาน/มต ิ
ที่ประชุม 

ตั้งเบิก 
ค่าจัดประชุม 
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๖๔ 

 

ท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 
                   ๓. ออกบันทึกข้อความ ถึงผู้อำนวยการสถาบัน

ภาษา เพื่ออนุมัติลงนามเป็นผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม (ดูเอกสารตัวอย่าง)  

  ๒. ให้ยึดแบบฟอร์มการทำ
รายงานการประชุมเหมือน
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัฯ 

๑๓ 

 ขั้นตอนที่ ๑๓ เสนอประธานลงนาม 
 ๑. ออกบันทึกข้อความ ลงนามโดย 

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ถึงประธานท่ี
ประชุมฯ (ดตูัวอย่าง) พร้อมแนบวาระและ
มติที่ประชุม เพื่อให้ประธานลงนามรับรอง
รายงานการประชุมและมติที่ประชุม  

 
๑. ประธานที่ประชุม 
๒. เลขานุการ 
๓. ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
๑. บันทึกข้อความถึงประธานกรรมการ 
๒. รายงานการประชุม 
๓. มติที่ประชุม  

 
๓๐ นาท ี

 
 ๑. ประสานกับเลขาประธาน  

หรือเจ้าหน้าทีส่ารบรรณ
ประธานไว้ก่อน เพื่อป้องกัน
มิให้เอกสารสญูหาย 

๑๔ 

 ขั้นตอนที่ ๑๔ ทำบันทึก/หนังสือเวียนแจ้ง 
 ๑. เมื่อประธานลงนามแล้ว นำวาระการประชุม

และมติที่ประชุมกลับมา แล้วออกบันทึก
ข้อความและหนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการ
ที่มาประชุม และส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับมติที่
ประชุม (ดูเอกสารตัวอยา่ง) 

 ๒. ดำเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๐ วันทำการ 
   นับจากวันประชุม 

 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
๑. บันทึกเวียนแจ้งกรรมการ 
๒. หนังสือเวียนแจ้งกรรมการ 
๓. รายงานการประชุม 
๔. มติที่ประชุม 

 
๓๐ นาท ี

 
 ๑. ในการแจ้งกรรมการ

ภายนอก สามารถสแกน
หนังสือ, รายงานการ
ประชุม, มติที่ประชุม, แล้ว
ส่งทางอีเมลไปก่อนได้ ส่วน
ฉบับจริงค่อยมอบให้ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

๑๕ 

 
 
 
  

ขั้นตอนที่ ๑๕ จัดเก็บเอกสาร 
 ๑. สแกนรายงานการประชุมและมติที่ประชุม 

ที่ประธานลงนามแล้ว เป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ 
เพื่อป้องกันการสูญหาย  

   ๒. จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม มติที่
ประชุมเข้าแฟ้มใหเ้รียบร้อย 

 
๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
๑. รายงานการประชุม 
๒. มติที่ประชุม 
 

 

 
๑๐ นาท ี

 
 ๑.ให้จัดเก็บไฟล์เป็นหมวดหมู่

เดียวกัน 
 ๒. ให้เก็บวาระการประชุมและ

มติที่ประชุมในแฟ้มเดียวกัน 

 
 
                

 
- 

 
- - - - 

 

เสนอประธานลงนาม 

ทำบันทึก/หนังสือ 
เวียนแจ้ง 

จัดเก็บเอกสาร 

    สิ้นสุด
เริ่มต้น 
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ตารางท่ี ๔.๒  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 



 
๖๕ 
 

๔.๒ รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑ การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการ
จัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็น
ส่วนงานเทียบเท่าคณะประกอบด้วยสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ ต้องมีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่าง
เคร่งครัด จึงต้องมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาวิชาการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดทำร่างบัญชีรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอแต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับฯ ข้างต้น โดยมีอธิการบดี
หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ ๔.๒ บัญชีรายชื่อเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 



 
๖๖ 
 

๒. ให้จัดทำร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา พร้อมทั้งแนบประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านใหม่ ในกรณีที่มี
คณะกรรมฯ ใหม ่ที่ยังมิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันภาษามาก่อน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ ๔.๓ รา่งคำสั่งเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 



 
๖๗ 
 

๓. ให้ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี หรือเลขานุการสภาวิชาการ เพ่ือขออนุมัติบรรจุวาระ
การประชุมสภาวิชาการ โดยผู้อำนวยการสถาบันภาษาเป็นผู้ลงนาม ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๔ บันทึกขอเสนอบรรจุวาระประชุมในสภาวิชาการ 



 
๖๘ 
 

 ๔. จัดเตรียมเอกสารแนบบันทึกข้อความ ประกอบด้วย (๑ ) สำเนาคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการชุดเดิม  (๒) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการฯ ตามข้อบังคับฯ (๓) ร่างคำสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหม่ (๔) ประวัติคณะกรรมการใหม่ (ถ้าเป็นคณะกรรมการเดิมอยู่แล้วไม่ต้องแนบ
ป ระวั ติ ) จ ากนั้ น  ให้ ผู้ ดู แ ล ระบ บ สารบ รรณ ออก เลขบั น ทึ กและส่ ง ใน ระบ บ สารบ รรณ 
ให้เรียบร้อย และนำส่งฉบับจริงเพ่ือให้อธิการบดีอนุมัติเพ่ือนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ 
 ๕. เมื่อผ่านสภาวิชาการแล้ว กองวิชาการจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษาเอง เพ่ือให้อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง โดยที่สถาบันภาษาไม่ต้อง
ดำเนินการเอง เพียงแต่ต้องคอยประสานกับกองวิชาการเพ่ือรับคำสั่งมาดำเนินการ (ถ้ารีบประชุม)  
หรอืรอให้มหาวิทยาลัยแจ้งคำสั่งฯ มายังสถาบันภาษา (ถ้าไม่รีบประชุม) 

 ๖.  
ภาพที ่๔.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 



 
๖๙ 
 

 ๖. เมื่อได้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาแล้ว ก็ดำเนินการจัดประชุมได้  
ซึ่งในการจัดประชุมต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งระเบียบ
วาระการประชุมให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบนัภาษา ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
  
  ขัน้ตอนที่ ๒ การจัดทำปฏิทินการประชมุ 
 ในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาแต่ละครั้ง นอกจากต้องให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้องให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในแต่ละปีด้วย  
เหตุที่ต้องมีการจัดทำปฏิทินการประชุม ส่วนหนึ่งก็เพ่ือตอบโจทย์เกณฑ์การตรวจประกันคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของสถาบันภาษา และส่วนสำคัญคือทำให้คณะกรรมการได้ทราบไทม์ไลน์ของการจัด
ประชุม เพ่ือที่จะได้วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษานั้น มีดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานดูประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในแต่ละปีว่า ปฏิทินการประชุมครั้งสุดท้ายของ
ปวีันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายปี   
 ๒. ให้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิ ทินการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕.... เพ่ือนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นวาระเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาวันเวลาที่สะดวกประชุม โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งส่วนใหญ่วันประชุมจะเป็นวันอังคารต้นเดือนของเดือนที่เป็นเลขคู่ เช่น เดือน
กุมภาพันธ์ เดือนเมษายน ฯลฯ เป็นต้น ให้กำหนดจัดประชุมอย่างน้อย ๖ ครั้งต่อปี ประชุมโดย 
เฉลี่ย ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ๓. เมื่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความ  
ถึงอธิการบดี ลงนามโดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ตามภาพที่ ๔.๖ พร้อมทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาในแต่ละปีเป็นเอกสารแนบ เพื่อให้อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติลงนามในประกาศดังกล่าว และเมื่ออธิการบดีลงนามแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะมีบันทึก
ข้อความแจ้งสถาบันภาษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หรือถ้ามีวาระสำคัญและจำเป็นต้องรีบจัดประชุม
ด่วน ก็ให้ผู้รับผิดชอบติดตามสอบถามกับมหาวิทยาลัยเองท่ีกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 ๔. เมื่อได้ประกาศฯ ดังกล่าวมาแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารเพ่ือนำเข้าแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ในครั้งต่อไป ในวาระแจ้งเพ่ือทราบ เพ่ือให้คณะกรรมการทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๕. ในกรณีที่การประชุมไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะยกเลิกหรือเลื่อนประชุม ให้ทำ
บันทึกข้อความและหนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการทุกครั้ง  



 
๗๐ 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๖ บันทึกขออนุมัติลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย 
 



 
๗๑ 
 

สำหรับปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่  ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามภาพที ่๔.๗  
 

 
ภาพที่ ๔.๗ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 
๗๒ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบปฏิทินการประชุม 
ในขั้นนี้เป็นขั้นแรกในการเริ่มต้นการจัดประชุมฯ ในกรณีที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจำสถาบันภาษาและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำปีอยู่แล้ว โดยเริ่มจากผู้รับผิดชอบหลัก
ต้องสำรวจปฏิทินการประชุมว่าในปฏิทินกำหนดประชุมในวันเดือนที่เท่าไหร่ เมื่อพบว่าตามปฏิทินการ
ประชุมกำหนดให้ประชุมประมาณ ๑ เดือนข้างหน้า ให้ดำเนินการเพ่ือเตรียมการจัดประชุมได้ 
 
 ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดวนัประชุม 
 ในขั้นนี้ หลังจากทราบวันประชุมตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประชุมแล้ว ให้รีบดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประสานงานกับเลขาฯ ประธานคณะกรรมการฯ หรือประธานโดยตรงเป็นการภายใน 
เพ่ือขอวันสะดวกนัดประชุม ซึ่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่อธิการบด ี 

๒. ในกรณีประธานไม่สะดวกเข้าประชุม ให้ประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หรอืรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือเป็นประธานที่ประชุมแทน ซึ่งโดยปกติอธิการบมักจะติดภารกิจ จึงมอบรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะที่กำกับดูแลสถาบันภาษาเป็นประธานในที่ประชุมแทน เพราะฉะนั้น 
จึงให้ยึดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเป็นหลักแทนอธิการบด ี

 ๓. เมื่อได้กำหนดวันเวลาที่ประธานสะดวกแล้ว ให้นำเรียนผู้อำนวยการสถาบันภาษา  
ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ว่าผู้อำนวยการสถาบันภาษาสะดวกประชุมในวันเวลาที่ประธานกำหนด 
หรือไม ่ถ้าท้ัง ๒ ท่านสะดวกตรงกันก็ให้ดำเนินการในขัน้ต่อไป  

 ๔. ถ้าผู้อำนวยการสถาบันภาษา ไม่สะดวกประชุมในวันที่ประธานกำหนด ให้ขอวันที่
ผู้ อำนวยการสถาบั นภาษาสะดวก แล้ วนำเรียนประธาน อีกครั้ ง  จนกว่าจะได้ วันประชุ ม 
ทีส่ะดวกประชุมตรงกันทั้ง ๒ ท่าน แล้วค่อยนัดกรรมการท่านอ่ืนๆ 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ นัดคณะกรรมการ 

 เมื่อได้วันประชุมที่แน่นอนแล้ว ให้ประสานงานเบื้องต้นกับคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ  
จนครบทุกท่าน ทั้งกรรมการภายในและกรรมการภายนอก โดยดูจากข้อมูลคณะกรรมการแต่ละท่าน  
ตามภาพที่ ๔.๘ เพ่ือตรวจสอบดูว่ามีคณะกรรมการสามารถเข้าประชุมตามวันเวลาที่ประธานและ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาสะดวกหรือไม่ ซ่ึงในการประสานงานนั้นจะประสานงานทางโทรศัพท์ หรือ
ทางสื่อออนไลน์ก็ได้ ถ้าประสานกรรมการครบทุกท่านแล้ว ปรากฏว่ามีองค์ประชุมครบ คือมี
คณะกรรมการสามารถเข้าประชุมได้กึ่งหนึ่งขึ้นไปตามเกณฑ์การประชุม ก็สามารถออกบันทึกข้อความ
เวียนนิมนต์/เชิญกรรมการที่เป็นบุลากรภายในมหาวิทยาลัย และออกหนังสือเวียนเชิญประชุมถึง
คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกได้ ดังตัวอยา่งดังนี้ 

 



 
๗๓ 
 

 
 
 

 
ขั้นตอนที่ ๖ การทำบันทึกข้อความ/หนังสือเชิญประชุม 

 เมื่อติดต่อประสานงานกับกรรมการทุกรูป/คน จนครบองค์ประชุม และสามารถประชุมตาม
วันเวลาที่ประธานและผู้อำนวยการสถาบันภาษากำหนดแล้ว ให้ออกบันทึกข้อความและหนังสือเชิญ
ประชุมถึงคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาทุกรูป/คน โดยให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นผู้ 
ลงนามในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา และกรรมการและเลขานุการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบังคับใช้ในการประชุมโดยอนุโลม ซ่ึงมีขั้นตอนการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. ถ้าคณะกรรมการเป็นบุคลากรภายใน ให้ออกเป็นบันทึกข้อความเวียนภายในเพ่ือ
นิมนต์/เชิญประชุม โดยดูจากเอกสารตัวอย่างตามภาพท่ี ๔.๙ ดังนี้ 

ภาพที่ ๔.๘  ข้อมูลติดต่อประสานงานคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 



 
๗๔ 
 

 

 
 

ภาพที ่๔.๙ บันทึกข้อความนิมนต์/เชิญประชุม 



 
๗๕ 
 

 

๒. ทำหนังสือถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยออกเป็น
หนังสือเวียนภายนอก โดยดูจากเอกสารตัวอย่าง ดังนี้  

 
ภาพที่ ๔.๑๐ หนังสือเวียนเชิญประชุม 



 
๗๖ 
 

๓. ถ้าเป็นคณะกรรมการชุดใหม่และเป็นการนัดประชุมครั้งแรก ให้ใช้ชื่อเรื่องในบันทึก
และหนังสือเชิญว่า เรื่อง แจ้งคำสั่งและนัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ครั้งที่ ..../๒๕.... 
พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และวาระประชุมไปด้วย (ถ้ามี) 

๔. ในครั้งต่อไป ให้ใช้ชื่อเรื่องว่า เรื่อง นิมนต์/เชิญประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน
ภาษา ครั้งที ่..../๒๕.... ตามปกต ิ

๕. ให้ทำสำเนาบันทึกข้อความไว้ ๑ ฉบับ และให้ทำบันทึกข้อความแต่ละฉบับตามชื่อ
กรรมการแยกออกมาต่างหากเพ่ือส่งถึงกรรมการที่เป็นบุคลากรภายใน ถ้าบุคลากรเป็นพระสงฆ์ ใช้ชื่อ
เรื่องว่า เรื่อง นิมนต์ประชุม หรือนัดคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ครั้งที่ .../๒๕..... แต่ถ้าเป็น
กรรมการภายในที่เป็นคฤหัสถ์ ให้ใช้ชื่อเรื่องว่า เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
ครั้งที ่.../๒๕.... เหมือนเชิญคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยฯ แต่ในฉบับที่เป็นสำเนาให้ใส่ชื่อเรื่อง
ว่า นิมนต์/เชิญประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ครั้งที่ ..../๒๕.... แต่ไม่ใส่ชื่อกรรมการต่อจาก
เรียน/เจริญพร (ตามภาพตัวอย่าง)  

๖. ให้ออกเลขหนังสือก่อนประชุมอย่างน้อย ๗ วัน ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ไม่ได้เข้ามาเซ็นหนังสือก่อน ๗ วัน ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณทำการจองเลขบันทึกและหนังสือเวียนใน
ระบบสารบรรณไว้ก่อน 

๗. ในการออกบันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุมฯ แต่ละครั้งให้ทำสำเนาไว้ ๑ ฉบับ 
และให้ออกเป็นชื่อหรือตำแหน่งคณะกรรมการแต่ละท่านตามคำสั่งแต่งตั้งจนครบทุกรูป/คน ราวมทั้ง
ท่านที่มาประชุมไม่ได้ก็ต้องเชิญด้วย 

๘. เมื่อผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนามแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณออกเลขหนังสือตาม
ปัจจุบันหรือเลขที่จองไว้ 

๙. นำหนังสือฉบับจริงส่ งคณะกรรมการที่ เป็นบุคลากรภายใน หรือถ้าใช้ระบบ  
Less Paper ก็ไม่ต้องปริ้นเอกสารออกมาให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเซ็น ให้ทำตามกระบวนการของ
ระบบ Less Paper ได้เลย 

๑๐. คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ให้สแกนหนังสือหรือถ่ายภาพ แล้วส่งทางอีเมล/
ไลนข์องกรรมการแต่ละท่าน หรอืจะโทรศัพทแ์จ้งด้วยก็ได้ 

๑๑. ให้นำหนังสือเชิญประชุมฉบับจริงของคณะกรรมการที่เป็นภายนอกใส่ซองแยกไว้ให้
แต่ละท่านเพ่ือมอบให้ในวันประชุมพร้อมค่าเบี้ยประชุม 

 
 
 
 
 



 
๗๗ 
 

 ขั้นตอนที่ ๗ การกำหนดร่างวาระการประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเอกสาร
ประกอบการประชุมหรือที่เรียกว่า “ระเบียบวาระการประชุม” หรือ “วาระประชุม” เพราะวาระ 
การประชุมถือว่าเป็นหัวใจในการประชุมทุกครั้ง ซึ่งในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม หรือวาระ
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ให้จัดทำ
หลังจากดำเนินการเรื่องหนังสือเชิญประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการกำหนดวาระการประชุม  
มีขัน้ตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑. ตรวจดูวาระประชุมแต่ละครั้งจากวาระประชุมบุคลากรสถาบันภาษาแต่ละเดือน  
ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคญั และเรือ่งทีส่มควรแจ้งใหค้ณะกรรมการทราบและพิจารณา  

๒. ตรวจดูวาระการประชุมจากหนังสือเข้าภายใน และหนังสือเข้าภายนอกของสถาบัน
ภาษา หรือสอบถามจากผู้บริหารสถาบันภาษาแต่ละท่าน 

๓. รวบรวมร่างระเบียบวาระการประชุมฯ ที่รวบรวมได้ แล้วให้จัดทำเป็นร่างระเบียบวาระ
การประชุมฯ เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันภาษาพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันภาษา เพ่ือตัดสินใจว่า
จะนำวาระประชุมไหนเข้าที่ประชุมกรรมการ หรอืจะตัดหรือเพ่ิมวาระไหน 

๔. เมื่อที่ประชุมผู้บริหารมีมติเห็นชอบแล้วก็ให้ดำเนินการทำวาระประชุมจริง และนำเข้า
ทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป 

 



 
๗๘ 
 

 

 ภาพที่ ๔.๑๑ ร่างวาระการประชุมเพ่ือเสนอที่ประชุมผู้บริหารสถาบันภาษา 
 
 
 



 
๗๙ 
 

 
ขัน้ตอนที่ ๘  ผู้บรหิารประชุมพิจารณาวาระ 
ประสานงานกับผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ือขอวันนัดประชุมผู้บริหารสถาบันภาษา 
๑. เมือ่ผู้อำนวยการสถาบันภาษากำหนดวัน/เวลาประชุมแล้ว ให้ประสานผู้บริหารท่านอ่ืนๆ 

เพ่ือนิมนต์/เชิญประชุม โดยไม่ต้องออกหนังสือเชิญเป็นทางการ และไม่ตอ้งบันทกึการประชุม 
๒. ประชุมผู้บริหารพิจารณาร่างวาระ 
๓. เมือ่ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเห็นชอบแล้ว ก็ดำเนินการจัดทำเป็นเอกสารประกอบการ

การประชุมต่อไป 
๔. ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไม่สะดวกนัดประชุม ให้นำร่างระเบียบวาระประชุม

ไปปรึกษากับผู้บริหารสถาบันภาษาท่านอ่ืนๆ มีรองผู้อำนวการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการส่วน 
ทั้งสองส่วน เพ่ือพิจารณาร่างวาระประชุมร่วมกัน เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้แจ้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา
พิจารณาอีกครั้ง โดยการถ่ายภาพส่งให้พจิารณาทางไลน์ก็ได้ 
 
 ขั้นตอนที่ ๙ การจัดทำวาระการประชุม 

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารสถาบันภาษามีการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อน
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา และพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้นำวาระประชุมที่
พิจารณาเห็นชอบนั้น มาจัดทำเป็นระเบียบวาระการประชุมจริง 

๒. ในการณีที่ไม่มีการประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณาวาระก่อนนำเข้าท่ีประชุม ให้ส่งร่างวาระ
ประชุมเข้ากลุ่มไลน์ผู้บริหารเพ่ือร่วมกันพิจารณา หรือเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ือพิจารณารูป
เดียวก็ได้  การเสนอร่างวาระประชุมให้ผู้บริหารพิจารณา จะถ่ายรูปส่งไลน์ให้หรือเสนอเป็นเอกสารก็ได้ 

๓. เมื่อผู้บริหารหรือ หรือผู้อำนวยการสถาบันภาษาเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
ก็ดำเนินการจัดทำเป็นเอกสารประกอบการการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 



 
๘๐ 
 

 
 ภาพที่ ๔.๑๒  หน้าปกเอกสารประกอบการประชุม 



 
๘๑ 
 

๒. เมื่อทำเอกสารประกอบการประชุมเสร็จแล้ว ให้ปริ้นออกมา ๑ ชุด และหาเอกสารแนบ
ใส่ให้ตรงวาระ เว้นหน้าสารบรรณวาระการประชุมไว้ ตามตัวอยา่งดังนี้ 

 

 

ภาพที่ ๔.๑๓ รูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๑ 



 
๘๒ 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๔ รูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๒ 



 
๘๓ 
 

 
ภาพที ่๔.๑๕ รูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๓ 



 
๘๔ 
 

๓. ให้ปั๊มเลขหน้าที่มุมบนด้านขวากระดาษจากเครื่องปั๊มเลข  
๔. ให้พิมพ์เลขหน้ากระดาษใส่หน้าวาระการประชุมในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็ให้ปริ้น

หน้าสารบรรณเพียงแผ่นเดียว และใส่ไว้หลังปกระเบียบวาระการประชุม ดังตัวอย่างดังนี้ 
 

 

ภาพที่ ๔.๑๖ หน้าสารบัญระเบยีบวาระประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา  



 
๘๕ 
 

๕. นำวาระไปเข้าเล่มตามจำนวนคณะกรรมการที่สามารถเข้าประชุมได้ หรือเข้าเล่มเผื่อไว้ 
๒-๓ เล่มก็ได้ และไม่ต้องเข้าเล่มต้นฉบับ โดยเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร-เข้าเล่มจากผู้ถือเงินกองกลางของ
สถาบนัภาษา หรอืเมือ่ประชุมเสร็จคอ่ยตามจ่ายก็ได้ และควรถ่ายเอกสาร-เขา้เล่มที่มหาจุฬาบรรณาคาร 

๖. ให้เก็บใบเสร็จรับเงนิไว้เพ่ือตั้งเบิกค่าประชุม 
 

ขั้นตอนที่ ๑๐ การจัดเตรียมสถานที่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปก็เป็น

การจดัเตรียมสถานทีแ่ละเอกสารที่เกีย่วข้องกับการประชุม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
๑. ในกรณีนัดประชุมช่วงเช้า ต้องประสานงานเรื่องถวายภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน  

เพ่ือเลี้ยงคณะกรรมการด้วย  
๒. จัดเตรียมสถานที่ประชุม โดยใช้ห้องประชุมสถาบันภาษาเป็นหลัก โดยการเช็คความ

สะอาดเรียบร้อยของโต๊ะประชุม เก้าอ้ี ไมค์ เครื่องโปร์เจคเตอร์ โต๊ะหมู่ แอร์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งอยู่ในห้อง
ประชุมอยู่แล้วให้เรียบร้อย 

๓. จัดทำป้ายสามเหลี่ยมชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการแต่ละท่านที่มาประชุม 
และวางตามตำแหน่งที่นั่ง เพ่ือให้รู้ว่ากรรมการท่านใดนั่งตรงไหน  

 

 
 
 

 
๔. ให้จัดทำเอกสารลงชื่อประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการแต่ละท่านลงชื่อประชุมในแต่ละครั้ง 

เพ่ือใช้ประกอบการตัง้เบิกค่าประชุม ตามภาพท่ี ๔.๑๘ 
 
 

ภาพที่ ๔.๑๗  ป้ายชื่อคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา  



 
๘๖ 
 

 
 ภาพที่ ๔.๑๘  เอกสารลงชื่อเขา้ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน

ภาษา 



 
๘๗ 
 

๕. จัดทำใบสำคัญรับเงิน/เตรียมสำเนาบัตรกรรมการภายนอกที่มาประชุมแต่ละครั้ง เพ่ือให้
กรรมการภายนอกแต่ละท่านเซ็นรับเบี้ยประชุมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ท่านละ ๑,๕๐๐ บาท 
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกเงนิจากผู้ถือเงินกองกลางสถาบันภาษาเป็นค่าตอบแทน ดังนี้ 

 
ภาพที่ ๔.๑๙  ใบสำคัญรับเงนิคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 



 
๘๘ 
 

๖. กรณีประชุมในวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัยฯ ให้จัดเตรียมค่าพาหนะเดินทางประชุม
ให้คณะกรรมการภายในด้วย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ จำนวนท่านละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 

๗. เตรียมหนังสือเชิญประชุมฉบับจริงใส่ซองให้คณะกรรมการด้วย 
๘. เตรียมเครื่องบันทึกเสียง (หรือใช้มือถือก็ได้) เพ่ือบันทึกเสียงการประชุม เตรียมน้ำดื่ม

น้ำชา กาแฟ น้ำปานะ และอาหารเบรค (ถ้ามี) อย่าให้ขาดตกบกพร่อง  
๙. วางเล่มวาระประชุม/ถ้ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องนอกเล่มก็วางให้เรียบร้อย โดยวางบนโต๊ะ

ตามจุดที่กรรมการนั่ง แต่ใหว้างหลังป้ายชื่อกรรมการ 
๑๐. ก่อนประชุมให้นำเอกสารประกอบการประชุม ๑ เล่ม ให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ดูก่อน เพ่ือเตรียมความพร้อมนำเสนอที่ประชุม 
๑๑. คอยต้อนรับคณะกรรมการแต่ละท่าน ถ้ากรรมการมาแล้วและยังไม่ถึงเวลาประชุม 

ก็ให้นั่งพักที่รับรอง หรือในห้องประชุมเพ่ือดูวาระเบียบวาระประชุมก่อนก็ได้ 
๑๒. เมื่อประธานมาแล้ว ถ้ายังไม่ครบองค์ประชุม ควรประสานงานกับกรรมการที่ตอบ

รับเข้าประชุมว่าเดินทางถึงไหน และเหลือเวลาประมาณเท่าไหร่จึงจะเดินทางถึง ถ้าถึงก่อน ๓๐ นาที
ประธานอาจเปิดประชุมก่อนก็ได้ 

 
ขั้นตอนที ่๑๑ ประชุมตามวาระ 

๑. ให้ วางเครื่องบันทึกเสียงไว้ใกล้ ไมค์ที่ประธานพูด หรือจุดที่บันทึกได้ชัดที่สุด  
เมือ่ประธานนำไหว้พระเสร็จให้เริ่มกดบันทึกเสียงประชุม 

๒. คอยจดบันทึกการประชุมในประเดน็ทีส่ำคัญด้วย 
๓. หาผู้ช่วยให้นำเอกสารเซ็นชื่อประชุมให้คณะกรรมการเซ็น และให้เซ็นใบสำคัญรับเงิน

และรบัรองสำเนาบัตรหลังประชุมเสร็จ หรือระหว่างประชุมก็ได้ให้ดูตามความเหมาะสม 
  ๔. พยายามอย่าให้เสียงภายนอกห้องประชุมเข้ามารบกวนการประชุม 

   ๕. ถ้าใช้มือถือบันทึกเสียงควรตั้งโหมดเครื่องบิน 
   ๖. พยายามอย่าลุกเดินเข้า-ออกบ่อยๆ อาจทำให้กรรมการเสียสมาธิในการประชุม 
   ๗. ให้ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและตั้งระบบสั่น หรือโหมดเครื่องบินในขณะประชุม ถ้ามีเหตุ
จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ให้คุยเสียงเบาๆ และรีบคุยให้เสร็จ หรือไม่ก็ออกไปคุยนอกห้องประชุม 

๘. เมื่อจำเป็นต้องออกจากห้องประชุม เช่น ไปเข้าห้องน้ำ ฯลฯ ให้ลุกขึ้นแล้วไหว้ประธาน 
๑ ครั้ง แล้วค่อยๆ เดินออกจากห้องประชุม  

   ๙. เมื่อเสร็จธุระแล้วให้รีบกลับเข้าห้องประชุม และให้เปิด-ปิด ประตูเบาๆ จากนั้นค่อย
เดินไปท่ีเก้าอ้ี และให้ไหว้ประธานที่ประชุม ๑ ครั้ง ก่อนนั่ง 

   ๑๐. พยายามเปิด-ปิดวาระประชุมเบาๆ อย่าให้มีเสียงรบกวน และไม่ควรพูดแทรกผู้ใหญ่ 
ถ้าจำเป็นต้องชี้แจงในที่ประชุมต้องขออนุญาตชี้แจง และเมื่อประธานหรือเลขานุการที่ประชุมให้ชี้แจง 
หรอืช่วยอ่านรายงานการประชุมครั้งก่อนเพื่อให้ที่ประชุมรับรอง ก็ต้องรีบดำเนินการ 

   ๑๑. การชี้แจงที่ประชุม ควรชี้แจงด้วยเหตุและผลไปตามขั้นตอน ไม่วกวน และพูดด้วย
น้ำเสียงที่ชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจงาน และใช้ศัพท์ให้ถูกต้อง เพราะในที่ประชุมมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มี
สมณศักดิ์หลายระดับเป็นกรรมการและมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย 

  ๑๒. ในกรณีที่มติท่ีประชุมไม่ชัดเจน สามารถสอบถามไดก้่อนประชุมในวาระถัดไป 



 
๘๙ 
 

   ๑๓. ถ้าจะใช้ข้อมูลฉายขึ้นจอโปร์เจคเตอร์ ควรเป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้ว เพ่ือให้กรรมการ
รับทราบละพิจารณาไดง้่ายขึ้น 

   ๑๔. ถ้ามีผู้ต้องเข้าชี้แจง ต้องแจ้งผู้เข้าชี้แจงให้รู้ตัวไว้ล่วงหน้า 
   ๑๕. คอยช่วยถือของและตามส่งคณะกรรมการเมื่อประชุมเสร็จ 
 

ขัน้ตอนที่ ๑๒ การตั้งเบกิค่าจัดประชมุ 
เมื่อการประชุมแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการตั้งเบิกค่าจัดประชุม โดยมีขั้นตอนการ

ดำเนินการ ดังนี้  
๑. ให้รวบรวมเอกสาร ดังนี้ 
 ๑) ใบเซ็นชื่อเขา้ประชุมฉบับจริง 
 ๒) ใบสำคัญรับเงินคณะกรรมการภายนอกที่เซ็นแล้ว พร้อมสำเนาบัตรแต่ละท่านที่

รับรองสำเนาแล้ว 
 ๓) ใบเสร็จรับเงนิค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเข้าเล่มวาระการประชุมจากมหาจุฬาบรรณาคาร 
 ๔) สำเนาปก สำเนาหน้าสาระบรรณเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำปานะและค่าอาหารเบรค (ถ้ามี) 
๒. ส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้กับการเงินของสถาบัน หรือผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

เพ่ือออกบันทึกข้อความตั้งเบิกค่าจัดประชุมแต่ละครั้ง และตัดยอดเงินในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
 
 ขัน้ตอนที่ ๑๓ การจัดทำรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๖  ว่า รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ และตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ความหมายของคำว่า รายงานการประชุมไว้ว่า  
คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน และมี
ความสำคญั คือ 

๑. เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในองค์กรใดๆ ก็ตามย่อมมีการประชุมเพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดนโยบาย พิจารณาข้อเสนอ ฯลฯ 

๒. เป็นเครื่องมือติดตามงาน รายงานการประชุมที่มีการจดมติไว้อย่างชัดเจนจะเป็น
หลักฐานสำคัญให้เลขานุการหรือผู้ได้รับมอบหมายได้ติดตามงานตามมติทีป่ระชุม ส่วนใหญ่จะมีระเบียบ
วาระการประชุม เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือเรื่องสืบเนื่อง ซึ่งผู้ปฏิบัติจะรายงานผล หรือ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งก่อน ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้สามารถ
เร่งรัดพัฒนางานอย่างเต็มท่ี 

๓. เป็นหลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมที่มีการรับรองจากที่ประชุมแล้วถือเป็นเอกสารที่
ใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งในทางปฏิบัติสามารถใช้มติการประชุมเพ่ือยุติ
ข้อขัดแย้งได้ หรือหากมีปัญหาทางกฎหมาย เช่น บุคคล หรือหน่วยงานปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามมติ 
ก็สามารถใช้รายงานการประชุมเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามกฎหมายได้ 
 
 



 
๙๐ 
 

๔. เป็นข้อมูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบข้อมูล
หรือทบทวนเรื่องราวที่ ผ่านมาในการประชุมครั้ งก่อนเพ่ือให้ต่อเนื่องกับการประชุมครั้งต่อไป 
นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ไม่มาประชุม ได้ศึกษาข้อมูลและรับทราบมติที่ประชุมด้วย โดย
จุดประสงค์ของการจดรายงานการประชุม มีดังนี้ 

๑. เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
๒. เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน ว่าใครทำอะไร มีการอภิปรายอย่างไร มีมติในเรื่องใดไว้ 

อย่างไร ใครจะต้องปฏิบัติต่อไป และแสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม 
๓. เพ่ือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ว่าได้ทำอะไรมาบ้าง 
๔. เป็นเครื่องมือในการติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร 
๕. เพ่ือแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป 

     
สำหรับรูปแบบในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรปูแบบและขั้นตอนการจัดทำดงันี้ 
๑. ให้นำบันทึกการประชุมทั้งหมด ทั้งที่เป็นบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเสียงการบันทึก

ประชุมแต่ละครั้ง มาจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ในแต่ละวาระให้ละเอียดตามแบบฟอร์มตามภาพที่ ๔.๒๐ - ๔.๒๒ หรือศึกษาการทำ
รายงานการประชุมจากรายงานการประชุมครั้งก่อนๆ ที่เคยทำไว้ โดยให้ยึดแบบฟอร์มตามการทำรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



 
๙๑ 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๐ รูปแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๑ 



 
๙๒ 
 

 
ภาพที ่๔.๒๑ รูปแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๒ 



 
๙๓ 
 

 
ภาพที ่๔.๒๒ รูปแบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ๓ 



 
๙๔ 
 

๒. ให้ทำมติที่ประชุมโดยทำเฉพาะวาระเพ่ือพิจารณา แยกออกมาเป็นเอกสารต่างหาก  
ดังตวัอย่างในภาพที่ ๔.๒๓   

 
ภาพที่ ๔.๒๓ รูปแบบการทำมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา  



 
๙๕ 
 

๓. ให้กรรมมการและผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ทำบันทึกข้อความ
ถึงผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ืออนุมัติลงนามเป็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม ถ้าผู้อำนวยการ
สถาบันภาษาพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีความเห็นให้แก้ไขรายงานการประชุม ณ จุดใด ให้รีบ
ดำเนินการแก้ไขจุดนั้นโดยเร็วที่สุด แล้วเสนอให้ลงนามเป็นผู้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง  
 

 
 

 ภาพที ่๔.๒๔ บันทึกข้อความเสนอเพ่ือลงนามตรวจสอบรายงานการประชุม  



 
๙๖ 
 

ขั้นตอนที่ ๑๔ เสนอประธานลงนาม 
๑. รวบรวมรายงานการประชุมพร้อมมติที่ประชุมที่จัดทำเร็จแล้ว เป็นเอกสารแนบบันทึก

ข้อความแล้วเสนอผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนาม 
๒. ให้ทำบันทึกข้อความ ลงนามโดยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ถึงประธานที่ประชุมเพ่ือให้

ลงนามรับรองรายงานการประชุมตามตัวอย่างดังนี้ 

 
 ภาพที ่๔.๒๕ บันทึกข้อความเสนอประธานเพ่ือลงนามรับรองรายงานการประชุม  



 
๙๗ 
 

๓. ให้แนบระเบียบวาระการประชุมที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษาลงนามเป็นผู้ตรวจสอบ
แล้ว และมติที่ประชุมเฉพาะมตเิรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นเอกสารแนบ 

๔. ให้ผู้ดูแลระบบสารบรรณออกเลขบันทึกข้อความ แล้วนำส่งเพ่ือให้ประธานลงนาม
รับรองรายงานการประชุม 

๕. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันประชุม โดยดูเลขวันที่
ออกหนังสือในระบบสารบรรณเป็นหลักฐาน 
 

ขั้นตอนที่ ๑๕ การทำบันทึก/หนังสอืเวียนแจ้ง 
๑. ประสานกับเลขานุการประธานที่ประชุมหรือผู้ดูแลระบบสารบรรณของประธาน  

เพ่ือรับบันทึกข้อความและรายงานการประชุมพร้อมติที่ประชุมที่ประธานลงนามรับรองแล้ว  
๒. ให้ออกบันทึกข้อความเวียนภายใน พร้อมหนังสือเวียนภายนอก ลงนามโดย

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เพ่ือแจ้งคณะกรรมการที่มาประชุมในครั้งนั้นๆ ทั้งกรรมการภายในและ
ภายนอก รวมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมในครั้งนั้นๆ เพ่ือให้ทราบและพิจารณารายงานการ
ประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 



 
๙๘ 
 

 
 
 

ภาพที ่๔.๒๖ บันทึกเวียนแจ้งรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุม  



 
๙๙ 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๗ หนังสือเวียนแจ้งรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุม  



 
๑๐๐ 

 

๓. เฉพาะส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้ปริ้นจากระบบสารบรรณได้ โดยการสแกน
บันทกึข้อความ วาระการประชุม เป็นเอกสารแนบแล้วส่งในระบบสารบบรรณ   

๔. ให้สแกนหนังสือภายนอก พร้อมวาระการประชุม ให้สแกนแล้วส่งเมลให้คณะกรรมการ
แต่ละท่านพิจารณาก่อน ส่วนฉบับจริงให้ใส่ซองสีน้ำตาลเพ่ือมอบให้ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ ๑๖ การจัดเก็บเอกสาร 
ในขั้นนี้ ให้สแกนรายงานการประชุมและมติที่ประชุมที่ประธานลงนามแล้ว เป็นไฟล์ PDF 

เกบ็ไว้ เพ่ือป้องกันการสูญหาย และเก็บเอกสารรายงานการประชุม มติที่ประชุม เข้าแฟ้มเก็บเอกสารให้
เรียบร้อย เพ่ือนำเข้าพิจารณารับรองรายงานงานการประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
๔.๓ กิจกรรมในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคญัประการหนึ่งของการบริหารงานภายใน
สถาบันภาษาและภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสถาบันภาษาโดยผู้เขียนได้ร่วมจัดกิจกรรมประกอบการ
ปฏิบัติงาน และได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมใหก้ารปฏิบัติงานดีขึ้น ดังนี้ 

๑. กิจกรรม KM หรือ Knowledge Management ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ซ่ึงเป็น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยถือหลักที่ว่า “๑ คน ทำได ้๓ งาน หรือ ๓ งาน ทำได้ ๑ คน” คือให้มีผู้ปฏิบัติงานแทนกันได้
หากผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่ ซึ่งบุคลากรส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา จะมีการแชร์ความรู้ที่เป็นปัจเจก
บุคคลออกมาเป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะ ทั้งการถ่ายทอดความรู้กันแบบตัวต่อตัว และแบบเป็นหมู่คณะ 
ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ แก่บุคลากรภายในส่วน
งานบริหาร ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ไดเ้รียนรู้การทำงานจากบุคลากรท่านอ่ืนๆ เช่นกัน 

งานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทีผู่้เขียนได้รับการถ่ายทอดจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน และเป็นงานที่เขียน
ถ่ายทอดแก่บุคคลากรท่านอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งกิจกรรม KM ของส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ถือเป็น
แผนการทำงานแบบมิให้ความรู้ตายไปกับตัวบุคคล หรือมตีัวตายตัวแทนในการปฏิบัติงาน 

๒. การปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เขียนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้มาจากบุคลากรผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานมาก่อนเช่นกัน การปฏิบัติงานด้าน
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์มิใช่เป็นภาระงานหลักของผู้เขียน แต่ผู้เขียนไดร้ับการถ่ายทอดความรู้และ
สามารถทำงานแทนเจ้าหน้าที่ดูระบบสารบรรณของส่วนงานได้ ทำให้ผู้เขียนได้รับทราบกระบวนการของ
ระบบสารบรรณและทางเดินของเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ประจำสถาบันภาษาและงานอ่ืนๆ เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องเดินด้วยระบบเอกสาร และทำให้ทราบ
เรื่องราวและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ จากหนังสือเข้าภายในระบบสารบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งที่เสริมให้การ
ปฏิบัติงานในการจัดประชุมดีขึ้น 

 
 



 
๑๐๑ 

 

๓. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของสถาบันภาษา ซึ่งเป็นภาระงานหลัก
ของผู้ เขียนอีกภาระงานหนึ่ง ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารของการดำเนินงานของสถาบันภาษา 
ในภาพรวม ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการทำระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
ในแตล่ะครั้งได ้

๔. การจัดประชุมบุคลากรประจำสถาบันภาษาทุกเดือน ซ่ึงเป็นภาระงานหลักอีกภาระงาน
ของผู้เขียน ซึ่งการจัดประชุมบุคลากรประจำสถาบันภาษาทุกเดือนทำให้ผู้เขียนได้มีการเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันภาษาส่วนมาก จะได้มาจากระเบียบวาระการประชุมบุคลากรของทุกเดือน ทำให้ง่ายต่อการ
จัดเตรียมร่างระเบียบวาระการประชุมฯ และมีความชัดเจนในมติที่ประชุมบุคลากรซึ่งผ่านการประชุม 
ไปแล้ว เพ่ือชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 

๕. การเข้าประชุมตามโอกาสต่างๆ ทำให้ผู้เขียนมีโอกาสได้รับทราบและเรียนรู้ถึงวิธีการ 
ขั้นตอนในการจัดประชุมของส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถนำมาปรับใช้
ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาได้ 

๖. การศึกษากฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ อยู่เสมอ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เขียน
ได้มีการอัปเดทข้อมูลในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และยังใช้เป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอต่อ
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา และปรับใช้ในการจัดประชุมและการทำงานอ่ืนๆ ด้วย 

๗. การเข้าอบรมสัมมนาในโอกาสต่างๆ เช่น การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมวัน KM day ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสนำเสนอองค์ความรู้
และประสบการณ์ ในการปฏิบั ติงานของตนเอง และได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการตัดสิน  
ทำให้ผู้เขยีนนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานประจำได้เป็นอย่างดี  

 
กล่าวโดยสรุป ภาพรวมในบทที่ ๔ ผู้เขียนได้เขียนถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ซึ่งประกอบด้วยแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลำดับการทำงานว่า 
ต้องทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ และทำอย่างไร เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด  
เพ่ือช่วยให้คนผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพขั้นตอนการทำงานเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและปฏิบัติผิดพลาด  
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของผู้เขียนซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นปัจเจกบุคคลสู่ความรู้ที่เป็น
สาธารณะ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน เพราะการมีคู่มือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนมีแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของการทำงาน เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนปัญหาอุปสรรค 
แนวทางแก้ไข และแนวทางการพฒันางาน จะได้กล่าวถึงในบทที่ ๕ ต่อไป 
 



บทท่ี ๕ 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานนี้ ผู้ เขียนได้เขียนโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและระบบการบริหารงานในสถาบัน สำนัก 
หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑  
เป็นหลัก ประกอบกับเทคนิค วิธีการ ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และข้อสังเกตุที่ได้จากประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปีที่ผ่านมา และผู้ เขียนได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือให้คู่มือนี้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด  

สำหรับในบทที่ ๕ นี้ เป็นบทที่ว่าด้วยปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
ซึ่งผู้เขียนได้กลั่นกรองจากประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน  
ได้แก่ ๑.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน และ ๓. ข้อเสนอแนะ 
ซ่ึงจะได้อธิบายดังต่อไปนี้ 
 
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถจำแนกออกได้เป็น ๓ มิติ คือ มิติในอดีต มิติปัจจุบัน และมิติ 
ในอนาคต (จิรประภา อัครบวร,๒๕๕๖. อ้างใน ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์,๒๕๖๐) โดยผู้เขียนได้ใช้
เทคนิค  Ishikawa Diagram หรือเทคนิคก้างปลา มาประยุกต์ ใช้กับ ใช้กับหลักอริยสัจ  ๔ ใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือวิเคราะห์และสืบสาวหารากเหง้าของปัญหา หรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  
(Root Cause Analysis) ด้วยการตั้งคำถามจากการปฏิบัติงานว่า กระบวนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
นั้น ในอดีตเป็นปัญหาหรือไม่ ปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่หรือไม่ และในอนาคตจะมีปัญหาหรือไม่ และถ้ามี
ปัญหาแล้วเกิดจากสาเหตุอะไร โดยการตั้งคำถามในการหาสาเหตุของปัญหาว่า ทำไม? ย้อนกลับ ๕ ครั้ง  
(Five Whys) จึงทำให้สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้ 

๑. มีการเข้าใจข้อบังคับฯ ผิด เกี่ยวกับประธานคณะกรรมการ ที่กำหนดไว้ว่าประธาน
กรรมการได้แก่ อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย 

๒. การทำปฏิทินการประชุม บางครั้งไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นหยุดราชการ เพราะยึดวัน
อังคารของเดือนที่มี เลขคู่ เป็นหลัก เช่น กำหนดประชุมในวันอังคารที่  ๑๐ ธันวาคม ซึ่งเป็นวัน
รัฐธรรมนูญ 

๓. ลืมตรวจสอบปฏิทินการประชุม และลืมแจ้งผู้อำนวยการสถาบันภาษาให้นัดประชุม 
๔. กรรมการที่เป็นบรรพชิต ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และกรรมการ

บางรูปก็มีตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์ด้วย ซึ่งแต่ละท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่และมีศาสนกิจ/
ภารกิจมาก อีกทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ล้วนเป็นผู้ที่มีตำแหน่งบริหารระดับสูง และเป็น
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงเป็นเรื่องยากในการนัดประชุมแต่ละครั้งที่จะครบองค์ประชุม  และ
สามารถประชุมได้ เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำให้การประชุมส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตามปฏิทินการประชุมที่กำหนดไว้ และเป็นเหตุให้ประชุมได้ไม่ครบอย่างน้อย ๖ ครั้ง  
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 



 
๑๐๓ 

 

๕. ไม่มีการประชุมตามปฏิทินการประชุม 
๖. คณะกรรมการบางท่าน เมื่อนัดประชุมช่วงแรกแจ้งว่าสามารถเข้าประชุมได้จึงทำให้มี

คณะกรรมการครบองค์ประชุมและออกหนังสือนิมนต์/เชิญประชุม แต่เมื่อใกล้วันประชุมกลับมีภารกิจ-
อ่ืนจึงลาประชุม และบางท่านลาก่อนวันประชุมเพียง ๑ วัน  

๗. กรรมการบางท่านลืมวันประชุมจึงเป็นเหตุให้ขาดองค์ประชุม จึงต้องแจ้งยกเลิกการ
ประชุมเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ 

๘. ผู้บริหารไม่ค่อยเข้ามาเซ็นเอกสารฯ ทำให้เอกสารล่าช้า 
๙. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ และเปลี่ยนการใช้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม มาเป็นระบบ LP หรือ Less Paper แต่กรรมการบางท่านยังคงใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม จึงยังมีการใช้งานทัง้ ๒ ระบบ ทำให้ยุ่งยากในการส่งหนังสือต่างๆ 

๑๐. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ และเปลี่ยนการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมมาเป็นระบบ LP หรือ Less Paper อาจทำให้ขั้นตอนบางอย่างในคู่มือนี้
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน 

๑๑. ไม่มีการประชุมบุคลากรประจำเดือน ทำให้ไม่ค่อยมีวาระที่จะนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 

๑๒. ไม่ค่อยมีผู้เสนอวาระประชุมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
๑๓. ไม่ค่อยมีวาระสำคัญเข้าประชุม 
๑๔. ในการประชุมผู้บริหารสถาบันภาษาเพ่ือพิจารณาร่างวาระประชุมแต่ละครั้ง ผู้บริหาร

สถาบันภาษาไม่ค่อยว่างตรงกัน และไม่ค่อยนัดประชุม รวมทั้งไม่ค่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ
นำเข้าประชุมเพ่ิมเติม จึงเป็นการยากของผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุมให้ครบถ้วน 

๑๕. มีวาระเร่งด่วนต้องนำเข้าท่ีประชุม และต้องทำเอกสารนอกเล่ม 
๑๖. เจ้าหน้าที่ลืมเอาเอกสารใบสำคัญรับเงินเพ่ือรับเบี้ยประชุม หรือลืมนำเอกสาร 

เซ็นประชุมให้คณะกรรมการบางท่านเซ็น จึงต้องรอเซ็นใหม่ทำให้เกิดความล่าช้าในการตั้งเบิกค่าประชุม 
๑๗. กรรมการภายนอกบางท่านลืมนำบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตรประจำตัวมาด้วยในวัน

ประชุม ทำให้ต้องรอนำมาให้ใหม่ 
๑๘. ประธานมารอประชุมแล้ว แต่กรรมการยังมาไม่ครบองค์ประชุม 
๑๙. ในอนาคตอาจมีการประชุมแบบ E-Meeting ทำให้ต้องปรับขัน้ตอนและวิธีการประชุม 
๒๐. บางวาระไม่มีการสรุปมติที่ประชุมที่แน่นอน ทำให้ยากต่อการทำรายงานการประชุม 
๒๑. ในการดำเนินการจัดประชุมแต่ละครั้ง หากเป็นการประชุมในช่วงเช้า จะต้องถวายมี

การภัตตาหารเพลและเลี้ยงอาหารกลางวันคณะกรรมการด้วย แต่ไม่สามารถตั้งเบิกค่าอาหารได้ 
๒๒. ประธานเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้มีการลงนามรับรองรายงานการประชุมล่าช้า 
๒๓. ประธานลงนามแล้วแต่ไม่มีผู้แจ้งให้ไปรับเอกสาร 
๒๔. ส่งบันทึก/หนังสือ/รายงานการประชุม/มติที่ประชุมช้ากว่า ๑๐ วัน 
๒๕. การเก็บเอกสารเก็บแต่ใส่แฟ้มเอกสารอย่างเดียว แตไ่ม่ได้สแกนเป็นไฟล์เก็บไว้ด้วย 

 

จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนสรุปเป็นตาราง
ปัญหาในอดีต ปัญหาในปัจจุบัน และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ของการจัดประชุม
คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดังต่อไปนี้ 



 
๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ที ่
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
๑ การทำคำสั่งแต่งตั้ง  

คณะกรรมการฯ 
 ๑. มีการเข้าใจข้อบังคับฯ  

ผิด  เกี่ ยวกับประธาน
กรรมการที่กำหนดไว้ว่า
ประธานกรรมการได้แก่ 
อ ธิ ก า ร บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง
อธิการบดมีอบหมาย 

- - 

๒ การทำปฏิทินการ  
ประชุมฯ 

 ๑ . ก า รท ำป ฏิ ทิ น ก า ร
ประชุม บางครั้งไม่ ได้
ตรวจสอบว่าเป็นหยุด
ราชการ เพราะยึดวัน
อังคารของเดือนที่มีเลข
คู่เป็นหลัก เช่น กำหนด
ประชุมในวันอังคารที่  
๑๐ ธันวาคม ซึ่งเป็นวัน
รัฐธรรมนูญ 

- - 

๓ การตรวจสอบ
ปฏิทิน การประชุม 

 ๑. ลืมตรวจสอบปฏิทินการ
ป ระชุ ม  แล ะลื ม แจ้ ง
ผู้ อ ำน วยการสถาบั น
ภาษาให้นัดประชุม 

- - 

๔ กำหนดวันประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑ . ไม่มี การประชุมตาม 
ปฏิทินการประชุม 

 ๑ . ไม่มี การประชุมตาม
ปฏิทินการประชุม 

 

 ๒. ประธานมีการกำหนด
วันประชุมที่กระชั้นชิด 
ทำให้ดำเนินการจัดทำ
หนังสือเชิญประชุมน้อย
กว่ า  ๗  วัน  แล ะต้ อ ง
รี บ เ ร่ ง ท ำ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

- 



 
๑๐๕ 

 

ที ่
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
๕ นัดคณะกรรมการฯ  ๑.กรรมการที่เป็นบรรพชิต 

ส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหาร
ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
กรรมการบ างรูป ก็ มี
ตำแหน่ งการปกครอง
ท า ง ค ณ ะ ส ง ฆ์ ด้ ว ย  
ซึ่งแต่ละท่านเป็นพระ
เถ ร ะ ผู้ ใ ห ญ่ แ ล ะ มี
ศาสนกิจ/ภารกิจมาก 
อี ก ทั้ ง ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็
ล้วนเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง
บริหารระดับสู ง และ
เป็ น ค ณ า จ า ร ย์ ใ น
มหาวิทยาลัยต่างๆ จึง
เป็นเรื่องยากในการนัด
ประชุมแต่ละครั้งที่จะ
ครบองค์ประชุม  และ
ประชุ ม ได้  เนื่ อ งจ าก
กรรมการส่วนใหญ่จะมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน ทำให้
การประชุมส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตามปฏิทินการ
ประชุมที่กำหนดไว้ และ
เป็นเหตุให้ประชุมได้ไม่
ครบอย่างน้อย ๖ ครั้ง 
ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 

 
 ๒.กรรมการบางท่านลืมวัน

ประชุมจึ งเป็น เหตุ ให้
ขาดองค์ประชุม และ
ต้ อ ง แ จ้ ง เลื่ อ น ห รื อ
ยกเลิกการประชุม 

 
 
 

 ๑.กรรมการที่เป็นบรรพชิต 
ส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหาร
ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
กรรมการบ างรูป ก็ มี
ตำแหน่ งการปกครอง
ท า ง ค ณ ะ ส ง ฆ์ ด้ ว ย  
ซึ่งแต่ละท่านเป็นพระ
เถ ร ะ ผู้ ใ ห ญ่ แ ล ะ มี
ศาสนกิจ/ภารกิจมาก 
อี ก ทั้ ง ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็
ล้วนเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง
บริหารระดับสู ง และ
เป็ น ค ณ า จ า ร ย์ ใ น
มหาวิทยาลัยต่างๆ จึง
เป็นเรื่องยากในการนัด
ประชุมแต่ละครั้งที่จะ
ครบองค์ประชุม และ
ประชุ ม ได้  เนื่ อ งจ าก
กรรมการส่วนใหญ่จะมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน ทำให้
การประชุมส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตามปฏิทินการ
ประชุมที่กำหนดไว้ และ
เป็นเหตุให้ประชุมได้ไม่
ครบอย่างน้อย ๖ ครั้ง 
ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๖ 

 

ที ่
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
๓.คณะกรรมการบางท่าน 

เมื่อนัดประชุมช่วงแรก
แ จ้ ง ว่ า ส า ม า ร ถ เข้ า
ประชุมได้จึงทำให้ครบ
องค์ป ระชุ มและออก
สามารถหนังสือนิมนต์/
เชิญประชุม แต่เมื่อใกล้
วันประชุมกลับมีภารกิจ-
อ่ืนจึงลาประชุม และ
บ า ง ค รั้ ง ล า ก่ อ น วั น
ประชุม เพี ยงวัน เดี ยว 
หรือบางครั้งก็ลาในวัน
ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

               - 

 
 
 
 
 
 
 

               - 

๖ 
 

ทำบันทึก/หนังสือ
เชิญประชุมฯ 

 ๑ .ผู้ อำนวยการสถาบั น
ภาษา ไม่ค่อยเข้ามาเซ็น
เอกสาร  

 ๑ .ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  มี
นโยบายในการลดการใช้
กระดาษ และเปลี่ ยน
การใช้ระบบสารบรรณ
แบบเดิมมาเป็นระบบ 
LP ห รื อ  Less Paper 
แต่กรรมการบางท่ าน
ยังคงใช้ระบบสารบรรณ
แบบเดิม จึงมีการใช้งาน
ทั้ ง  ๒  ร ะบ บ  ท ำ ให้
ยุ่งยากในการส่งบันทึก
เชิญประชุม 

   ๑ . มหาวิทยาลัยฯ มี
นโยบายในการลด
การใช้กระดาษ และ
เปลี่ยนการใช้ระบบ
สารบรรณแบบเดิม
ม า เป็ น ร ะ บ บ  LP 
ห รื อ  Less Paper 
อาจทำให้ ขั้ น ตอน
บางอย่างในคู่มือนี้
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงาน 

 
๗ กำหนดและทำร่าง

วาระประชุมฯ 
 ๑.บางเดือนงดการประชุม

บุคลากรประจำสถาบัน
ภาษา จึงทำให้มีวาระที่
จ ะ น ำ เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการน้อย 

 

 ๒ .ไม่ค่อยมีผู้ เสนอวาระ 
ประชุมเข้าท่ีประชุม 

 
 
 

 ๑.บางเดือนงดการประชุม
บุคลากรประจำสถาบัน
ภาษา จึงทำให้มีวาระที่
จ ะ น ำ เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการน้อย 

 
 
 

- 



 
๑๐๗ 

 

ที ่
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
๘ ผู้บริหารประชุม

พิจารณาวาระฯ 
 ๑ . ผู้ บริหารไม่มี การนัด

ประชุมผู้ บ ริห ารก่อน
นำเข้าที่ประชุม ทำให้
คณะกรรมการบางท่าน
ติ งเรื่องระเบี ยบวาระ
ประชุมว่าบางวาระไม่มี
ความจำเป็นและสำคัญ
เท่าท่ีควร 

 ๑. ในการประชุมผู้บริหาร
ส ถ า บั น ภ า ษ า เ พ่ื อ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ว า ร ะ
ป ร ะ ชุ ม แ ต่ ล ะ ค รั้ ง 
ผู้บริหารสถาบันภาษาไม่
ค่อยว่างตรงกัน และไม่
ค่อยนัดประชุม รวมทั้ง
ไม่ค่ อย เสนอระเบี ยบ
วาระการประชุม เพ่ื อ
นำเข้าประชุมเพ่ิมเติม 
จึ ง เป็ น ก าร ย าก ข อ ง
ผู้ จัดทำระเบียบวาระ
การประชุมให้ครบถ้วน 

- 

๙ การจัดทำวาระการ
ประชุม 

 ๑.การไม่มีวาระสำคัญเข้า
ประชุม 

 ๑.การไม่มีวาระสำคัญเข้า
ประชุม 

- 

๑๐ การจัดเตรียม
สถานที่/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 ๑. มีวาระเร่งด่วนต้องทำ
เอกสารนอกเล่ม 

 ๑.มีวาระเร่งด่วนต้องทำ
เอกสารนอกเล่ม - 

๑๑ ประชุมตามวาระ  ๑.เจ้าหน้าที่ลืมเอาเอกสาร
ใบสำคัญรับเงินเพ่ือรับ
เบี้ยประชุม หรือลืมเอา
เอกสารเซ็นเข้าประชุม
ให้คณะกรรมการบาง
ท่านเซ็น ทำให้ต้องรอ
เซ็นใหม่ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการตั้ งเบิกค่า
ประชุม 

 ๑.กรรมการภายนอกบาง
ท่ า น ลื ม น ำ บั ต ร
ประจำตัว หรือสำเนา
บัตรประจำตัวมาด้วยใน
วันประชุม ทำให้ต้องรอ
นำมาให้ใหม ่

 

 ๒.ประธานมารอประชุม
แล้ว แต่กรรมการยังมา
ไม่ครบองค์ประชุม 

 ๑. ในอนาคตอาจมีการ
ป ร ะ ชุ ม แ บ บ  
E-Meeting ท ำ ใ ห้
ต้องปรับขั้นตอนและ
วิธีการประชุม 

๑๒ ทำรายงานการ
ประชมุและมติที่
ประชุม 

 ๑ .บางวาระการประชุม 
ไม่ มี ก า ร ส รุ ป ม ติ ที่
ประชุมที่ชัดเจน ทำให้
ยากต่อการทำรายงาน
การประชุม 

 ๑ .บางวาระการประชุม 
ไม่ มี ก า ร ส รุ ป ม ติ ที่
ประชุมที่ชัดเจน ทำให้
ยากต่อการทำรายงาน
การประชุม 

- 

๑๓ การตั้งเบิกค่าจัด
ประชุม 

 ๑. ในการดำเนินการจัด
ประชุม หากเป็นการ
ประชุมในช่วงเช้าจะต้อง

๑. ในการดำเนินการจัด
ประชุม  หากเป็นการ
ประชุมในช่วงเช้าจะต้อง

 
- 
 



 
๑๐๘ 

 

ที ่
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
ถวายมีการภัตตาหาร
เพล และเลี้ ยงอาหาร
กลางวันคณะกรรมการ
ด้วย แต่ไม่สามารถเบิก
ค่าอาหารได ้

ถวายมีการภัตตาหาร
เพล และเลี้ ยงอาหาร
กลางวันคณะกรรมการ
ด้วย แต่ไม่สามารถเบิก
ค่าอาหารได ้

 
 
- 

๑๔ เสนอประธาน 
ลงนาม 

 ๑.ผู้บริหารไม่ค่อยเข้ามา
เซ็นเอกสาร บางครั้งทำ
ให้มีการเสนอประธาน
ลงนามรับรองล่าช้า 

 
 ๒ .ป ระ ธ าน เดิ น ท างไป

ต่างประเทศ ทำให้มีการ
ลงนามรับรองรายงาน
การประชุมล่าช้า 

 
 ๓.ประธานลงนามแล้วแต่

ไ ม่ มี ผู้ แ จ้ ง ให้ ไ ป รั บ
เอกสาร 

 ๑ .ป ระธ าน เดิ น ท างไป
ต่างประเทศ ทำให้มีการ
ล ง น า ม รั บ ร อ ง ก า ร
ประชุมล่าช้า 

 
 

- 

๑๕ ทำบันทึกข้อความ
และหนังสือเวียน
แจ้ง 

 ๑ .ส่ งบั น ทึ ก /ห นั งสื อ /
รายงานการประชุม/มติ
ทีป่ระชุมช้ากว่า ๑๐ วัน 

 ๑ .ส่ งบั น ทึ ก /ห นั ง สื อ /
รายงานการประชุม/มติ
ที่ประชุมช้ากว่า ๑๐ วัน 

- 

๑๖ การจัดเก็บเอกสาร  ๑.การเก็บเอกสารเก็บแต่
ใส่ แ ฟ้ม เอกสารอย่ าง
เดียว  ไม่ ได้สแกนเป็น
ไฟล์เก็บไว้ 

- - 

 
จากการที่ผู้เขียนได้ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือรวบรวมเรียบเรียงปัญหาข้างต้น ซึ่งสามารถ

สรุปรวมได้เป็น ๒๕ ข้อ โดยแบ่งเป็น ๓ มิติคือ ปัญหาในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน ปัญหา 
ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่อนาคต และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถสรุป
ปัญหาดังกล่าวออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงาน และปัญหาด้านตัวบุคคล เช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น  
 
 
 
 



 
๑๐๙ 

 

๕.๒ แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
แนวทางแก้ไขหรือพัฒนางานนั้น เป็นการเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไปปัญหาอุปสรรคใน

ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการปิด GAP หรือปัญหารอุปสรรคในการทำงาน  
เพ่ือป้องกันแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต เพราะถ้าไม่มีการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือไม่มีการพัฒนา
งาน ก็จะทำให้เกิดการล้าหลังและจะเป็นปัญหาในอนาคตได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตจึงขึ้นอยู่กับการป้องกันแก้ไขปัญหาในปัจจบุัน และการพัฒนางานในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

สำหรับแนวทางแก้ไขหรือพัฒนางานในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ผู้เขียนได้ใช้เทคนิค “ถาม-ตอบ” ในการเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนางาน เช่น เมื่อพบปัญหาแล้วได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอะไร? ทำอย่างไร? และผล
เป็นอย่างไร? ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๕.๒ แสดงแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ผลที่ได้รับ 
 ๑.มีการเข้าใจข้อบังคับฯ ผิด 

เกี่ยวกับผู้เป็นประธานคณะ 
กรรมการ ที่กำหนดไว้ว่า
ประธานกรรมการได้แก่  
อ ธิ ก า ร บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง
อธิการบดีมอบหมาย 

 ๑.ให้นิติกรของมหาวิทยาลัยฯ ช่วยตีความ และ
สอบถามผู้รู้ให้ช่วยชี้แนะ 

 ๑ .ท ำ ให้ เข้ า ใจ ข้ อ บั งคั บ 
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

๒.การทำปฏิทินการประชุม 
บางครั้งไม่ได้ตรวจสอบว่า
เป็นหยุดราชการ เพราะยึด
วันอังคารของเดือนที่มีเลขคู่
เป็ น ห ลั ก  เช่ น  ก ำห น ด
ประชุมในวันอังคารที่ ๑๐ 
ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ) 

 ๑.ตรวจสอบวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพระ และ
วันหยุดชดเชยประจำปีให้แน่นอน ก่อนทำ
การร่างปฏิทินการประชุมในแตล่ะป ี

 ๑. ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด 
     ในการกำหนดวันประชุม 

 ๓ .ลืมตรวจสอบปฏิทินการ
ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ ลื ม แ จ้ ง
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ให้นัดประชุม 

 ๑.พยายามมีสติและจดบันทึกช่วยจำในการ
ปฏิบัติงาน 

 ๑ .ท ำ ให้ ไม่ ลื ม  แล ะแ จ้ ง
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
แต่เนิ่นๆ เพื่อนัดประชุม  

 ๔.ไม่มีการประชุมตามปฏิทิน
การประชุม 

 ๑.พยายามประสานประธานและผู้อำนวยการ
สถาบนัภาษาแต่เนิ่นๆ เพ่ือล๊อควันประชุม 

 ๑.ทำให้ประชุมตามปฏิทินได้
มากขึน้ 

 ๕ กรรมการที่ เป็นบรรพชิต
ส่ วน ให ญ่ เป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
และกรรมการบางรูปก็มี
ตำแหน่งการปกครองทาง
คณะสงฆ์ด้วย ซึ่งแต่ละท่าน

 ๑.พยายามประสานประธานและผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา และคณะกรรมการทุกท่าน 
แต่เนิ่นๆ เพื่อล๊อควันประชุม 

 ๑.ทำให้กรรมการทราบเวลา
การประชุมที่แน่นอน และ
วางแผนบริหารเวลาได้
ง่าย  และมีการประชุม
ตามปฏิทินมากข้ึน 



 
๑๑๐ 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ผลที่ได้รับ 
ล้วนเป็นพระเถระผู้ ใหญ่
และมีศาสนกิจ/ภารกิจมาก  
อี ก ทั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ก็
ล้ ว น เป็ น ผู้ ที่ มี ต ำแห น่ ง
บริหารระดับสูง และเป็น
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จึงเป็นเรื่องยากใน
การนัดประชุมแล้วจะครบ
อ งค์ ป ร ะชุ ม  เนื่ อ งจ าก
กรรมการส่วนใหญ่มีเวลา
ว่างไม่ตรงกัน  ทำให้การ
ประชุมไม่เป็นไปตามปฏิทิน
การประชุมที่ กำหนดไว้  
และเป็นเหตุให้ประชุมได้ไม่
ครบอย่างน้อย ๖ ครั้ง ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

 ๖ . คณะกรรมการบางท่าน 
เมื่อนัดประชุมช่วงแรกแจ้ง
ว่าสามารถเข้าประชุมได้จึง
ทำให้มีคณะกรรมการครบ
องค์ประชุมและออกหนังสือ
นิมนต์/เชิญประชุม แต่เมื่อ
ใกล้วันประชุมกลับมีภารกิจ
อ่ืนจึ งลาประชุม และลา
ก่อนวันประชุมเพียง ๑ วัน 
โดยไม่แจ้งให้ผู้จัดประชุม
ทราบ 

 

 ๗.กรรมการบางท่านลืมวัน
ประชุมจึงเป็นเหตุให้ขาด
องค์ป ระชุม  จึ งต้ อ งแจ้ ง
ยกเลิกการประชุมเนื่องจาก
องค์ประชุมไม่ครบ 

 ๑. ต้องรีเช็คกรรมการเป็นระยะๆ โดยเฉพาะ
ก่อนวันประชุมฯ เพ่ือจะได้เตรียมตัวเลื่อน
หรือยกเลิกการประชุมในกรณีไม่ครบองค์
ประชุม 

 

ทำให้ กรรมการไม่ ลื ม วัน
ประชุม และวางแผนตาราง
กิจกรรมได้ง่าย 

 ๘ .ผู้ บ ริห ารสถ าบั น ภ าษ า  
ไม่ค่อยเข้ามาเซ็นหนังสือ
เชิญประชุมฯ 

 ๑.ประสานงานกับผู้อำนวยการสถาบันภาษาใน
ทุกช่องทาง อาจนำหนังสือไปให้ เซ็นที่วัด 
หรือถ้าใช้ระบบ Less Paper ก็ประสานให้
อนุมัติเซ็นในระบบโดยเร็ว 

 ๑.ทำให้กระบวนการทำงาน
จัดประชุมเร็วยิ่งขึ้น 

 
 



 
๑๑๑ 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ผลที่ได้รับ 
   ๙.มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใน

การลดการใช้กระดาษ และ
เปลี่ ยนการใช้ ระบบสาร
บ ร ร ณ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
แบบเดิม มาเป็นระบบ LP 
ห รื อ  Less Paper แ ต่
กรรมการบางท่านยังคงใช้
ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม จึง
ยังมีการใช้งานทั้ง ๒ ระบบ  
ท ำ ให้ ยุ่ ง ย าก ใน ก ารส่ ง
บันทกึต่างๆ 

 ๑.ต้องศึกษาว่าส่วนงานไหนหรือกรรมการท่าน
ใดยังใช้ระบบสารบรรณแบบเดิมอยู่ และใช้
ระบบ Less Paper แล้ว และต้องติดตาม
เอกสารเป็นระยะ 

 ๑.ทำให้การทำงานมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ๑๐.มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบาย
ในการลดการใช้กระดาษ 
และเปลี่ยนการใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แบบเดิมมาเป็นระบบ LP 
หรือ Less Paper อาจทำ 

      ให้ ขั้นตอนบางอย่ างใน
คู่มือนี้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงาน 

 ๑ .ต้ อ งศึ กษ าระบ บ  LP ห รือ  Less Paper  
ให้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง และอาจมีการ
ปรับขึ้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือ เมื่อทุก
ส่ วน งาน ใน ม ห าวิท ยาลั ย ใช้ ร ะบ บ  LP  
รอ้ยเปอร์เซ็น 

 ๑ .ท ำ ให้ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน
สะดวกและเร็วเร็วยิ่งขึ้น 

   ๑๑.ไม่มีการประชุมบุคลากร
ประจำเดือน ทำให้ไม่ค่อย
มี ว า ร ะ ที่ จ ะ น ำ เข้ า ที่
ประชุมคณ ะกรรมการ
ประจำสถาบันภาษา 

 ๑.ต้องพยายามหาวาระประชุมจากระบบสาร
บรรณ  ห รือจ ากห นั งสื อ เข้ าออก -ออก  
ทั้งภายนอกและภายใน 

 ๒. ให้หาวาระประชุมจากผู้บริหารสถาบันภาษา 
หรือจากคณะกรรมการแต่ละท่าน 

 ๓.หากหาแล้วยังไม่มีวาระประชุมที่จำเป็นและ
สำคัญ ให้ปรึกษาผู้บริหารสถาบันภาษาเพ่ือ
แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนประชุม 

 ๑ .ก ารยก เลิ กห รื อ เลื่ อ น
ประชุมอาจทำให้ประชุม
ไม่ ค ร บ  ๖  ค รั้ ง  ต า ม
ข้อบังคับฯ  หรือครบ ๕ 
ครั้ง (๘๐%) ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพส่วนงาน
สนับสนุนการศึกษา 

 ๑๒ .ไม่ ค่ อยมี ผู้ เสนอวาระ 
ประชุมเข้าท่ีประชุม 

 
๑๓.ไม่ค่อยมีวาระสำคัญเข้า

ประชุม 
 

 ๑.หากไม่มีวาระประชุมที่จำเป็นและสำคัญเข้าที่
ประชุม ให้ปรึกษาผู้บริหารสถาบันภาษาเพ่ือ
แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนประชุม 

 ๑ .ทำให้ประชุมไม่ครบ ๖ 
ค รั้ ง  ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย หรือไม่ครบ 
๕ ครั้ง (๘๐%) ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพส่วนงาน
สนับสนุนการศึกษา 

 



 
๑๑๒ 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ผลที่ได้รับ 
 ๑๔.ในการประชุมผู้บริหาร

ส ถ า บั น ภ า ษ า เ พ่ื อ
พิจารณาร่างวาระประชุม
แ ต่ ล ะ ค รั้ ง  ผู้ บ ริ ห า ร
สถาบันภาษาไม่ค่อยว่าง
ตรงกัน  และไม่ค่อยนัด
ประชุม  รวมทั้ งไม่ค่อย
เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมเพ่ือนำเข้าประชุม
เพ่ิมเติม จึงเป็นการยาก
ของผู้จัดทำระเบียบวาระ
การประชุมให้ครบถ้วน 

 ๑.ให้ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันภาษาว่าจะนัด
ประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ
ก่อนนำเข้าที่ประชุมกรรมการหรือไม่ หากไม่
มีการประชุมพิจารณาร่างวาระฯ ให้ส่งร่าง
ระเบียบวาระที่จัดทำไว้ให้ผู้บริหารช่วยกัน
พิจารณ าทางไลน์ ห รือช่องทางอ่ืน  เมื่ อ
ผู้บริหารสถาบันภาษาเห็นชอบแล้วก็ให้
ดำเนินการจัดทำระเบียบวาระประชุมจริงได ้ 

 ๑.ทำให้การทำวาระประชุม
ดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้น 

 ๑๕.มีวาระเร่งด่วนต้องนำเข้า
ที่ ป ระชุ ม  และต้ อ งท ำ
เอกสารนอกเล่ม 

 ๑.ให้ทำเอกสารประกอบวาระประชุมแยก
ออกมานอกเล่มต่ างหาก และให้แจ้งใน
ระเบียบวาระประชุมว่า รายละเอียดตาม
เอกสารนอกเล่ม 

 ๑.ทำให้มีวาระประชุมที่ครบ 
และสมบูรณ์ 

 
 

 ๑๖.เจ้าหน้าที่ลืมเอาเอกสาร
ใบสำคัญรับ เงิน เพ่ือรับ
เบี้ยประชุมหรือเอกสาร
อ่ืนๆ ให้คณะกรรมการ
บางท่านเซ็น ทำให้ต้อง
ตามหรือต้องรอเซ็นใหม่  

 ๑.เตอืนเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน ให้เตรียมเอกสารให้
พร้อมและให้กรรมการเซ็นเอกสารให้ครบ  

 
 
 
 

 ๑ .ได้ เอกสาร ไม่ครบและ
พร้อมตั้งเบิกค่าจัดประชุม 

 

 ๑๗.กรรมการภายนอกบาง
ท่านลืมนำบัตรประจำตัว 
หรือสำเนาบัตรประจำตัว
ม า ด้ ว ย ใน วั น ป ร ะ ชุ ม  
ทำให้ต้องรอนำมาให้ใหม ่

 ๑.ให้นำบัตรคณะกรรมการภายนอกแต่ละท่าน
ถ่ายสำเนาเก็บไว้หลายๆ ชุด เพ่ือเป็นการไม่
รบกวนขอบัตรจริงกรรมการถ่ายสำเนาทุก
ครั้งที่มาประชุม เว้นแต่กรณีกรรมการมีการ
เปลี่ยนบัตร หรือถ้าสำเนาบัตรที่ถ่ายไว้หมดก็
ให้แจ้งกรรมการให้นำบัตรจริงมาด้วย 

 ๑.ทำให้ไม่รบกวนกรรมการ 
บ่อยๆ และไม่จำเป็นต้อง
ใช้ บั ต รจริ งในการถ่ าย
สำเนาทุกครั้ง  

 ๑ ๘ .ป ร ะ ธ า น ม า ร อ แ ล้ ว  
แต่กรรมการยังมาไม่ครบ
องค์ประชุม 

 ๑.ให้รีบโทรศัพท์หรือไลน์แจ้งกับคณะกรรมการ 
ว่าเดินทางถึ งไหนแล้ว เพ่ือมิ ให้ประธาน 
รอนานเกินไป 

 ๑.ทำให้ไม่เสียเวลารอนาน 
เกนิไป และรู้มีองค์ประชุม
ครบแน่นอน  

 ๑ ๙ .ใน อน าค ต อ าจมี ก า ร
ประชุมแบบ E-Meeting 
ทำให้ ต้องปรับขั้นตอน
และวิธีการประชุม 

 ๑.ให้ศึกษาระบบการประชุมแบบ E-Meeting 
รองรับไว้ ว่ามีกระบวนการขั้นตอนการจัด
ประชุมอย่างไรบ้าง และให้ปรับขั้นตอนการ
ประชุมตามระบบ E-Meeting  

 

 ๑ .มีการเตรียมพร้อม เพ่ือ
รองรับการประชุมแบบ  
E-Meeting ในอนาคต 



 
๑๑๓ 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ผลที่ได้รับ 
 ๒๐.บางวาระประชุม ไม่มีการ

สรุปมติที่ประชุมที่แน่นอน 
ท ำ ให้ ย า ก ต่ อ ก า ร ท ำ
รายงานการประชุม 

 ๑.ให้สรุปรายงานการประชุมตามที่ตนเองบันทึก
ไว้ตามความเข้าใจของตนเองก่อน แล้วค่อย
ปรึกษาหรือให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยสรุปอีก
ครั้งก่อนนำเสนอเลขาฯ และประธานลงนาม 

 

 ๒ .  ให้ แ จ้ ง เล ข า นุ ก า ร ที่ ป ร ะ ชุ ม  ห รื อ
ค ณ ะก รรม ก าร ก่ อ น ล่ ว งห น้ า ว่ า  ห าก
คณะกรรมการกำลังพิจารณาอยู่ในวาระใดๆ 
ก็ตาม ก่อนจะไปวาระต่อไป ขอให้สรุปมติ
การพิจารณาวาระนั้นๆ ให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง 
เพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่ เป็ นมติการพิจารณาที่
แน่นอน 

 ๑.ทำให้ได้สรุปรายงานการ 
ประชุมและมติที่ประชุมที่
ถูกต้อง 

 ๒ ๑ .ใน การดำเนิ น การจั ด
ประชุมแต่ละครั้ ง หาก
เป็นการประชุมในช่วงเช้า 
จ ะ ต้ อ ง ถ ว า ย มี ก า ร
ภัตตาหารเพล และมีการ
เลี้ยงอาหารกลางวันด้วย  
แ ต่ ไม่ ส าม าร ถ ตั้ ง เบิ ก
ค่าอาหารได ้

 ๑.ไม่นัดประชุมในช่วงเช้า และไม่นัดประชุมใน
วันหยุดราชการ วันพระ หรือวันหยุดชดเชย 

๒.ไม่มีการจ่ายค่าอาหาร
และค่ า เบี้ ยประชุ ม แก่
กรรมการภายใน ทำให้
ประหยัดงบประมาณใน
การจัดประชุม 

 ๒ ๒ .ป ร ะ ธ าน เดิ น ท า ง ไป
ต่างประเทศ ทำให้มีการ
ลงนามรับรองรายงานการ
ประชุมล่าช้า 

 ๑.ให้สอบถามเลขาฯ หรือผู้ดูแลคิวงานของ
ประธานแต่ละท่านว่า ช่วงไหนที่ประธาน
เดินทางไปต่างประเทศบ้ าง และรีบทำ
รายงานการประชุมและมติที่ประชุมให้แล้ว
เสร็จ และเสนอเซ็นโดยเร็ว 

๑.ทำให้ลงนามได้เร็ว และ
ส่งรายงาน/มติที่ประชุม
ได้ก่อน  ๑๐ วันทำการ 
ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 

 ๒๓.ประธานลงนามแล้วแต่ไม่
มีผู้แจ้งให้ไปรับ 

 ๑.พยายามประสานกับเลขาฯ หรือผู้ดูแลระบบ
สารบรรณของประธานเพ่ือรับเอกสารกลับ 

   ๑.ทำให้ได้เอกสารกลับมา
ดำเนินการเร็วขึ้น 

 ๒ ๔ .ส่ ง บั น ทึ ก /ห นั ง สื อ /
รายงานการประชุม/มติที่
ประชุมช้ากว่า ๑๐ วัน 

 ๑.ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณทำการจองเลขหนังสือ
ออกเวียนภายนอกและเวียนภายใน ในระบบ
สารบรรณภายใน ๑๐ วัน หลังการประชุมฯ 
เพราะการนับจะดูจากเลขบันทึก/หนังสือ
ออกเพ่ือเวียนแจ้งเป็นหลัก 

 ๑ .ท ำ ให้ แ จ้ ง ร า ย ง าน ที่
ประชุมหรือมติที่ประชุม
ได้ภ ายใน  ๑๐  วันหลั ง
ประชุม 

 ๒๕.การเก็บเอกสารใส่แฟ้ม
เอกสารอย่างเดียว ไม่ได้
สแกนเป็นไฟล์เก็บไว้ 

 ๑.ให้สแกนรายงานการประชุม และมติที่ประชุม
ที่ประธานลงนามแล้วเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้
ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหายหรือชำรุด
ของเอกสาร 

 ๑.ทำให้มีการเก็บวาระและ
มติที่ประชุมที่มีมาตรฐาน
ยิ่ งขึ้ น  และง่ายต่อการ
ค้นหา 



 
๑๑๔ 

 

จากแนวทางแก้ไขและพัฒนางานดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การที่จะแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ ก็ตาม ต้องรู้และเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นก่อน และไม่วิเคราะห์ปัญหาเพียง
มิติเดียว จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดถูกต้องและตรงประเด็น ซึ่งปัญหาในปัจจุบัน ต้องมีการเสนอ
แนวทางแก้ไข ส่วนปัญหาในอนาคต ถึงจะปัญหาจะยังไม่เกิดแต่ถ้าไมม่ีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนางาน
ในปัจจุบันให้ดีขึ้นก็จะล้าหลัง ไม่ทันสมัย และจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตได ้ 

ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางานดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  เพ่ือเป็น
แนวทางให้ปฏิบัติงงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลั ยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

สำหรับข้อเสนอแนะในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นการเสนอแนะวิธีการจัดการ
กับปัญหาในอนาคต และเป็นแนวทางการพัฒนางานปัจจุบันให้ดีขึ้นกว่าเดิม สรุปได้เป็น ๙ ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ควรศึกษาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและระบบการบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. 
๒๕๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เข้าใจ  
อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับฯ ให้มากที่สุด รวมทั้งศึกษาระเบียบข้อบังคับ 
คำสั่ง และประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมด้วย เช่น ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเงินซึ่งเก่ียวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนหรือการจ่ายเบี้ยประชุมฯ เป็นต้น 
 ๒. ควรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัยให้ครบอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรืออย่างน้อยต้องจัด
ประชุมให้ได้ ๕ ครั้ง หรือ ๘๐% ตามเกณฑ์การตรวจประกันคุณภาพการปฏิบัติงานประจำปีของส่วน
งานสนับสนุนการศึกษา  
 ๓. ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาทุกครั้ง ควรอนุญาตให้บุคลากร
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือรับทราบ
นโยบายและแนวทางการดำเนินการของสถาบันภาษาในด้านต่างๆ โดยตรง และเพ่ือเป็นการง่ายต่อการ
สื่อสารภายในองค์กร  
 ๔. ควรมีการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาให้เป็นการประชุม
ในรูปแบบ E-meeting อย่างเต็มรูปแบบ และมีการนำอุปกรณ์สื่อสารมาใช้ในการประชุม เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฯ ควรศึกษาระบบการจัดประชุม 
แบบ E-Meeting ไว้ล่วงหน้า ว่ามีกระบวนการขั้นตอนการจัดประชุมอย่างไร เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการประชุมในรูปแบบ E-meeting ในอนาคต 
 ๕. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คบนโต๊ะประชุมให้คณะกรรมการแต่ละท่าน พร้อมบรรจุ
เอกสารประกอบการประชุมเป็นไฟล์ PDF ในเครื่องแต่ละท่านเพ่ืออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว 
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการแต่ละท่านสามารถดูเอกสารประกอบการประชุมจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และจากจอโปรเจคเตอร์ของฝ่ายจัดการประชุมพร้อมกันได้เลย 



 
๑๑๕ 

 

๖. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ และเปลี่ยนการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม มาเป็นระบบ LP หรือ Less Paper ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
ควรศึกษาระบบ LP ให้เข้าใจและปฏิบัติตามระบบให้ถูกต้อง ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ บางขึ้นตอน เมื่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบ 
สารบรรณ LP แบบร้อยเปอร์เซ็น 
    ๗. ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมของแต่ละส่วนงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการทำ KM หรือ Knowledge Management ร่วมกันระหว่างส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 ๘. ควรมีการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่รองรับด้านการ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งการจัดเก็บเอกสารเป็นแบบ
ดิจิตอลจะสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารใน
มหาวิทยาลัยให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามสถานะเอกสารได้  อีกทั้งควรมีการเก็บ
สถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาในรอบปี ว่ามีสถิติเกี่ยวกับการ
ประชุมอย่างไรบ้าง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็น เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๙. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ควรตระหนักถึง
ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา และต้องพยายาม
ดำเนินการประชุมให้ตรงและครบตามปฏิทินที่กำหนดไว้ อีกทั้งควรศึกษาคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ให้เข้าใจ  
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

กล่าวโดยสรุป  ในบทที่  ๕ นี้  ผู้ เขียนได้ เขียนถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ งาน  
แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ในอนาคต ซึ่งเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของผู้เขียน โดยได้ถ่ายทอดความรู้ 
ที่เป็นปัจเจกบุคลที่มอียู่ในตัวของผู้เขียนออกมาเป็นความรูส้าธารณะ นั่นคือคูม่ือการปฏิบัติงานเล่มนี้  

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) จึงเปรียบเสมือนการเขียนแผนที่บอก
เส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ โดยผู้เขียนได้ระบุถึงขั้นตอนและ
รายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการทำงานซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อน หลากหลายขั้นตอน และมี
ความเกี่ยวข้องกับหลายคนหลายฝ่าย อีกทั้งยังต้องเขียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติงานที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว ตลอดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิงเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การมีคู่มือการปฏิบัติงาน จึงทำให้
การทำงานเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องทำงานอย่างไร เมื่อใด 
และกับใคร ใช้เป็นเอกสารใดอ้างอิงในการทำงาน ใช้เป็นสื่อในการประสานงานและเป็นเครื่องในการ
ฝึกอบรมได้ รวมถึงผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน และทำให้การทำงานสอดคล้องกับ
นโยบายหรือภารกิจขององค์กร นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงาน ยังช่วยลดเวลาในการสอนงาน ช่วยใน
การปรับปรุงงานและออกแบบงานใหม่ๆ ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน รวมทั้งช่วย
ลดการตอบคำถามและช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ
และมีมาตรฐาน อีกท้ังยังช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการทำงานของผู้ทำงานอีกทางหนึ่งด้วย 

 



 
๑๑๖ 

 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      
 
                                    ลงชื่อ...................................................... 

 (นายรุ่งโรจน์  ศิริพันธ์) 
 ผู้เสนอขอรับการประเมิน 

                                                     ๒๐ /มิ.ย./ ๒๕๖๒ 
 
 
                                
                                   ลงชื่อ.......................................................  

(นางสาวสุธิดา  มีเพียร) 
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา  

                                                 ๒๐ /มิ.ย./ ๒๕๖๒ 
 
 ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
     
 
 
 
                              ลงชือ่.................................................................. 

(พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

๒๐ /มิ.ย./ ๒๕๖๒ 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา 
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ภาคผนวก ข 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  
ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและจดัระบบการบริหารงาน 

ในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ภาคผนวก ค 
 

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 

และคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 
แบบประวัติบุคลากรแนบท้ายผลงาน 

 

 

 

 

 



บค.๖๔-๕ 
 

 
  

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ สำหรับผูข้อรับการประเมิน  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากร

เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้  

๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไมล่อกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทำให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่ 

๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน  

๓. ต้องไมล่ะเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานทางวิชาการ  
๔. ผลงานต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวของและเสนอผลงาน

ตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงานโดยหวังผลประโยชน์สวนตัว หรือตองการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  
ไมข่ยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ  

๕. ต้องนำผลงานไปใชประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
ข้าพเจ้าของรับรองวา ผลงานชื่อ “การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย” ที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น เป็นไปตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กำหนดข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว 

 
 

 
 

 (นายรุ่งโรจน์  ศิริพันธ์) 
 นักจัดการงานทั่วไป 

 

ตอนที ่๒ สําหรับส่วนงาน 
   ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องตนแลว 

 
 
 
 

(นางสาวสุธิดา  มีเพียร) 
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 

 
 
 

หมายเหตุ  ผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คือ  
  ๑. ยุติการพิจารณาผลงาน  
  ๒. ห้ามขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการละเมิด  
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 

 ประเภทผลงาน  
 คู่มือปฏิบัติงาน     งานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์       งานวิจัย  
 บทความทางวิชาการ       ตำรา หรือหนังสือ หรืองานแปล  
 เอกสารประกอบการบรรยาย    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 

ชื่อผลงาน  การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผู้ร่วมงาน จำนวน  -  รูป/คน  แต่ละรูป/คนมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑.  

ปริมาณงานรอยละ...............  
หนาที่และความรับผิดชอบ........................................................................... 
...................................................................................................................  
..................................................................................................................  

 

๒.  

ปริมาณงานรอยละ...............  
หนาที่และความรับผิดชอบ........................................................................... 
...................................................................................................................  
..................................................................................................................   

๓.  

ปริมาณงานรอยละ...............  
หนาที่และความรับผิดชอบ........................................................................... 
...................................................................................................................  
..................................................................................................................  

 

๔.  

ปริมาณงานรอยละ...............  
หนาที่และความรับผิดชอบ........................................................................... 
...................................................................................................................  
..................................................................................................................  

 

 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
  
 
ลงชื่อ ………………………………………  
       (.……...........………….…………)    
          ผู้รว่มดำเนินการคนที่ ๑  
           ………/…………./……….  

 
 
ลงชื่อ ……...…………………………………                              
        (.……...........………….…………)    
          ผู้รว่มดำเนินการคนที่ ๒  
           ………/…………./……….  
 

 
ลงชื่อ ………………………………………  
      (.……...........………….…………)           
         ผู้รว่มดำเนนิการคนที่ ๓  
         ………/…………./………. 

 
ลงชื่อ ………………………………………  
       (.……...........………….…………)  
          ผู้รว่มดำเนินการคนที่ ๔  
           ………/…………./………. 
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 แบบประวัติบุคลากรแนบท้ายผลงาน 
 

๑. ชื่อ/นามสกุล    นายรุ่งโรจน์  ศิริพันธ์  
๒. เลขประจำตัวประชาชน    ๓-๓๔๐๗-๐๑๒๗๓-๗๕-๗  วัน/เดือน/ปีเกิด   ๗ /มี.ค./๒๕๒๖  
๓. วัน/เดือน/ปีท่ีบรรจุเป็นบุคลากร     ๒/ม.ค./๒๕๕๗     วัน/เดือน/ปีท่ีครบเกษียณอายุ  - 
๔. ชื่อ-นามสกุลบิดา   นายบุญมาก  ศิริพันธ์ 
๕. ชื่อ-นามสกุลมารดา   นางสายพิณ  ศิริพันธ์ 
๖. ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส  - 
๗. ประวัติการศึกษา 

สถานศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา วุฒิ = ชื่อปริญญา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ป.ออ.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (ศาสนา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 

๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน เลขที่ใบอนุญาต วันท่ีมีผลบังคับใช ้
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน คุรุสภา ๕๕๐๐๔๖๓  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 

 ๙. ประวัติการฝึกอบรม 
หลักสูตรฝึกอบรม ตั้งแต่-ถึง หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

ฝึกอบรมหลักสูตร General English 
 ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ ์
 ๒๕๕๗ 

สถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ 
ประจำปี ๒๕๕๗ 

๓๐ มิถุนายน -  
๑กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

กองกลาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมหลักสูตร MINI MASTER OF 
MANANGMENT รุ่นที่ ๖๕ 

๒๑ สงิหาคม - 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ 

๒๙ สงิหาคม - 
๒ กนัยายน ๒๕๕๙ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ ระยะที่ ๓ “การจัดการความรู้จาก
นโยบายสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ ๑” 

๑๒-๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

กองกลาง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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หลักสูตรฝึกอบรม ตั้งแต่-ถึง หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

ฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือความก้าวหน้าใน
ประชาคมอาเซียน 

๑๐-๑๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๙ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคม
อาเซียน 

๒๖-๒๗ สงิหาคม 
๒๕๕๙ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่
การปฏิบัติ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์เบื้องต้น” ๒๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน
การจัดการความรู้ของส่วนงาน  
(KM facilitator) รุ่นที่ ๒ 

๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

กองกลาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยด้านการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  

๒๘ กุมภาพันธ์ –  
๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ
แผนการจัดการความรู้และการนำไปสู่
ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน” 

๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
กองกลาง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การทำ
แผน/ผลการปฏิบตัิงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำป ี

๑-๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ฝึกอบรมในโครงการ “พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรตามสายงาน  
(สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓”  

ระยะที่ ๑  
๖-๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
ระยะที่ ๒  
๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระยะที่ ๓  
๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

กองกลาง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
๑๐.การได้รับโทษทางวินัยและการนิรโทษกรรม 

พ.ศ. รายการ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
- - - 
- - - 
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ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................เจ้าของประวัติ         ลงชื่อ...............................................หวัหน้าส่วนงาน 
                 (นายรุ่งโรจน์  ศิริพันธ์)                    (นางสาวสุธิดา  มีเพียร)  
    ตำแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา  
                 ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒                    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 
 

      
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ - นามสกุล นายรุ่งโรจน์  ศิริพันธ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด ๗  มีนาคม  ๒๕๒๖  

การศึกษาทางธรรม พ.ศ. ๒๕๔๑  นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) 
พ.ศ. ๒๕๔๕  เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓)   
 

   การศึกษาทางโลก พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)  คณะครุศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาศาสนา  
                 คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๕๑  ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๕๘  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐  หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ป.ออ.)  สถาบันภาษา 
                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

 ประวัติการทำงาน 
 /ประสบการณ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขณะเป็นสามเณร-พระภิกษ ุ
พ.ศ. ๒๕๔๖       คณะกรรมการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๖       ประธานสามเณรวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๖-๔๗  ครูสอนศีลธรรมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๗-๕๖  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)  
                      แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๘-๕๖  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
                      แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๕๖  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  
                      แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๘-๕๖  กรรมการคุมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม- 
                      วิทยาคม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๐-๕๖  ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
พ.ศ. ๒๕๕๐-๕๖  ครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  
พ.ศ. ๒๕๕๐-๕๖  วิทยากรอบรมธรรมศึกษาโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  
                      และโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  
พ.ศ. ๒๕๕๑-๕๕  พระวิทยากรอบรมผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๕๖  กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง  
พ.ศ. ๒๕๕๑-๕๖  พระธรรมกถึกประจำวัดจันทร์ประดิษฐาราม  
พ.ศ. ๒๕๕๑-๕๖  พระวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และสถานที่ต่างๆ  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๕๖  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) 
 
 
 



๑๓๗ 
 

หลังลาสิกขา 
พ.ศ. ๒๕๕๖   เจ้าหน้าที ่สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๗   นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙   รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙   รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐   รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร (สมัยที่ ๑) 
พ.ศ. ๒๕๖๒   รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหาร (สมัยที่ ๒) 

สถานที่ทำงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซนดี ห้อง D ๔๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๕๖๒๓๙๘๙,  E-Mail : roongroj.siri@mcu.ac.th 
 

ผลงาน : วิทยานิพนธ์   
         ๑. พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิริพันธ์) “การศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นำ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         ๒. นายรุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนา” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

: งานวิจัย 
         ๑. งานวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  
         ๒. งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษาด้านภาษาอาเซียน เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน”  

 ๓. งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการแปล และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ สถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  

 

: บทความทางวิชาการ 
         ๑. การพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
         ๒. การนำแนวคิดเรื่องศาสนาวิทยาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  
มาเสริมสร้างเสาหลักประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
         ๓. การศึกษาของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

 : อ่ืนๆ  
         รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ 
ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท บุคคล (ปฏิบัติการวิชาชีพ) กิจกรรม KM Day มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

mailto:roongroj.siri@mcu.ac.th

